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   Welkom 
 
Welkom op het tweejaarlijkse symposium van het WAP, dit jaar met het            
thema Taal & het Brein. Wat weten we van de breinontwikkeling en de             
mogelijke effecten daarvan op het verwerven van taal in het kader van            
aandoeningen, gedrag, leren en meertaligheid? Deze vraag staat in het          
gevarieerde programma van vandaag centraal.  
 
Het belooft een boeiende dag te worden! Raak geboeid door          
keynotesprekers Vitória Piai, Ellen Gerrits en Jelle Jolles, laat je          
inspireren tijdens de parallelle sessies, bezoek de posterpresentaties,        
maak kennis met andere deelnemers, leun lekker achterover tijdens het          
signdance intermezzo van Mirjam Stolk en geniet van het uitzicht over           
Amsterdam.  
 
De opening wordt verzorgd door Elma Blom en Chris Tetteroo, waarna           
dagvoorzitter Tiffany Boersma je verder meeneemt door het        
dagprogramma. Mocht je een vraag hebben, schiet dan iemand van de           
symposiumcommissie aan. Zij zijn te herkennen aan de buttons met het           
logo van “Taal & het Brein”.  
 
Op de naamsticker die je ontvangt bij binnenkomst vind je de lezingen            
die je gekozen hebt. Op pagina 8 van dit boekje staat een overzicht van              
de zaalindeling.  
 
Geniet van het symposium en we wensen je een inspirerende dag toe!  
 
Namens de WAP-symposiumcommissie 2020:  
Tiffany Boersma, Tessa Spätgens, Esther Janse, Iris Broedelet, 
Suzanne `t Hart, Maaike Mollema en Simone Sprenger 
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WAP-symposiumcommissie  
 
Tiffany Boersma Voorzitter 
Tiffany is gepromoveerd aan de UvA op een onderzoek naar de 
ontwikkeling van allomorfie in kinderen met en zonder 
leesproblemen. Hiervoor heeft zij neurowetenschappen en 
psycholinguïstiek gestudeerd aan University College Utrecht en 
University College London. Momenteel werkt Tiffany bij de UvA als 
beleidsadviseur internationalisering en is zij de project officer in het 

EPICUR project gefinancierd door de Europese commissie. Daarvoor heeft zij bij 
Social Finance NL gewerkt waarin zij samen met de overheid, sociaal ondernemers 
en investeerders probeerde maatschappelijke vraagstukken op een datagedreven en 
resultaatgerichte manier zo effectief en duurzaam mogelijk op te lossen. Tijdens haar 
PhD was Tiffany onderdeel van het bestuur van het WAP als penningmeester. 

 
Tessa Spätgens Penningmeester 
Tessa is werkzaam als projectmedewerker bij Nuffic, waar ze werkt 
aan de bevordering van de internationalisering in het 
basisonderwijs. Ze promoveerde in 2018 bij de Universiteit van 
Amsterdam op een onderzoek naar woordenschat en 
leesvaardigheid bij eentalige en meertalige kinderen. In deze 
periode leerde ze ook het WAP kennen, als lid van de 

kascommissie en als redactielid. Als lid van de symposiumcommissie blijft ze graag 
betrokken bij het verbinden van de wetenschap en het werkveld. 

 
Esther Janse Secretaris 
Esther Janse is als Universitair Hoofddocent werkzaam bij de 
opleiding Taalwetenschap aan de Radboud Universiteit Nijmegen. 
Bij Taalwetenschap houdt ze zich vooral bezig met onderwijs in en 
coördinatie van de Masterspecialisatie Taal- en Spraakpathologie. 
Haar onderzoeksexpertise ligt op het gebied van 
spraakwaarneming en spraakproductie bij volwassenen en 

ouderen, meer specifiek hoe leeftijdsverschillen en individuele verschillen in 
spraakwaarneming en spraakproductie samenhangen met perceptuele, cognitieve en 
motorische vermogens.  

 
Iris Broedelet PR en WAP-bestuur 
Iris Broedelet heeft Taalwetenschap gestudeerd aan de Universiteit 
van Amsterdam, met de focus op psycholinguïstiek, taalverwerving 
en taalstoornissen. Momenteel onderzoekt ze het verband tussen 
statistisch leren en de ontwikkeling van woordkennis bij kinderen 
met en zonder taalontwikkelingsstoornis (TOS) als promovenda bij 
de UvA, met prof. Judith Rispens en prof. Paul Boersma als 

begeleiders. Daarnaast is ze algemeen bestuurslid van het WAP. Ze vindt het 
belangrijk om het contact tussen de wetenschap en de praktijk te stimuleren en heeft 
zich daarom aangemeld voor de symposiumcommissie.  
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Suzanne 't Hart Algemeen lid 
Suzanne `t Hart heeft na de Pedagogische Academie 
Onderwijswetenschappen en Onderwijsorthopedagogiek 
gestudeerd en studeert momenteel Toegepaste Taalweten- 
schappen aan de VU. Zij is werkzaam geweest in het regulier 
basisonderwijs, zowel als leerkracht als Intern begeleider. Tevens 
heeft zij gewerkt als onderwijskundige voor de gemeente de Ronde 

Venen, trainer en begeleider bij Methodeplus, Heutink, SLO en Bazalt, auditor en 
trainer bij Technocentrum Noord-Holland Noord, docent bij de HvA en InHolland en 
heeft haar eigen Onderwijsorthopedagogosch bureau “`t Hart voor kinderen en 
Onderwijs”. Momenteel werkt ze bij VierTaal Amsterdam als ambulant begeleider, 
cluster 2 spraaktaalproblematiek. Daarnaast werkt ze aan het YOUth-onderzoek van 
professor Chantal Kemner en professor René Kahn, betreffende het gedrag en de 
hersenontwikkeling bij opgroeiende kinderen van 0-16 jaar op Universiteit Utrecht..  

 
Maaike Mollema Algemeen lid 
Maaike Mollema heeft na de Pedagogische Academie 
Pedagogische Wetenschappen gestudeerd aan de Universiteit van 
Groningen en studeert momenteel Toegepaste 
Taalwetenschappen aan de VU. Zij is werkzaam geweest in zowel 
het reguliere basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs als het 
internationale onderwijs in Parijs. Op dit moment is zij werkzaam 

bij de ambulante dienst van VierTaal Amsterdam als trajectbegeleider en 
gedragsdeskundige. Hier draagt zij zorg voor de diagnostiek en begeleiding rondom 
leerlingen in het basisonderwijs met een communicatieve en/of auditieve beperking.  

 
Simone Sprenger Algemeen lid 
Simone Sprenger werkt als universitair docent psycholinguïstiek 
aan de Rijksuniversiteit Groningen. Haar onderzoek draait om de 
vraag hoe we in staat zijn om vloeiend taal te spreken en te 
verstaan, ondanks het feit dat het allemaal razend snel moet 
gaan. Dit heeft alles te maken met de manier waarop onze talige 
kennis ligt opgeslagen. Simones onderzoek richt zich o.a. op 
tweetaligheid, de invloed van leeftijd op taal, en de relatie tussen 

taal, executieve functies, en het lange-termijn geheugen. Bovendien is ze 
geïnteresseerd in vaste uitdrukkingen, zoals de aap komt uit de mouw. Die zijn niet 
alleen grappig, maar vertellen ook iets over de organisatieprincipes van taal in het 
brein. 
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Parallelle sessies: stromingen 
 

Tijdens dit symposium benaderen we de relatie tussen taal en het brein vanuit vier 
verschillende perspectieven: gedrag, aandoeningen, leren, en meertaligheid.  
 
Taal, brein en gedrag 
Spreken en verstaan zijn nauw verweven met andere cognitieve vaardigheden, zoals 
aandacht, waarneming, en redeneren. Tegelijkertijd worden ze beïnvloed door onze 
persoonlijkheid en de daarbij behorende sociale en emotionele processen. In de 
sessies taal, brein en gedrag onderzoeken we de wisselwerking tussen deze 
factoren.  
 
Taal, brein en leren 
Taalontwikkeling staat tijdens dit symposium volop in de belangstelling. In de sessies 
taal, brein en leren kijken we naar nieuwe inzichten over de natuurlijke 
taalontwikkeling bij zeer jonge kinderen, naar leerprocessen bij kinderen met TOS, 
en naar perspectieven voor verbetering bij volwassenen met afasie. 
 
Taal, brein en aandoeningen 
Ons inzicht in gezonde taalontwikkeling, taalontwikkelingsstoornissen (TOS), en 
verworven taalstoornissen is gebaat bij neuropsychologische en neurolinguïstische 
methodes die de processen en problemen op het gebied van taalstoornissen 
nauwkeurig in kaart brengen. In de sessies taal, brein en aandoeningen onderzoeken 
we zowel nieuwe theoretische perspectieven als ook ontwikkelingen in de praktijk. 
 
Taal, brein en meertaligheid 
Meertaligheid is op dit moment een hot topic: onderzoek naar meertaligheid geeft 
beter inzicht in de manier waarop wij taal leren en verwerken. In de sessies taal, 
brein en meertaligheid is er aandacht voor theoretische vragen en actuele 
ontwikkelingen op het gebied van meertaligheid. Heeft meertaligheid een positieve 
invloed op niet-talige cognitieve processen? Kan meertaligheid cognitieve 
veroudering tegenhouden? Wat is het effect van meertaligheid op taalgedrag zelf? 

  

7 
 



Parallelle sessies: zaalindeling 

Sessie/ 

Zaal 

Forum 

6e verdieping 

Baby/jonge kind 

Theaterzaal 

7e verdieping 

Jonge kind 

/basisschoolkind 

Prinsen/Keizerzaal 

6e verdieping 

Adolescentie/ 

volwassen 

Heren/Singelzaal 

6e verdieping 

Volwassen 

A 

11:30-12:00 

Maartje 

Kouwenberg 

 

Laat het maar 

zien! Visuele 

ondersteuning 

voor het brein. 

Rosanne van der 

Zee en Maartje 

Stephan 

 

Gedrag bij peuters 

met TOS. Relatie 

sociaal-emotionele 

ontwikkeling en 

taalontwikkeling. 

Tieme Janssen 

 

 

 

Taal en het brein, 

maar ook de 

mindset? 

Overtuigingen over 

veranderbaarheid 

van eigen 

vaardigheden. 

Linda Drijvers 

 

 

Handbewegingen 

en het brein. Hoe 

je hersenen er 

voor kunnen 

zorgen dat je 

iemand kunt 

horen en zien 

praten. 

B 

12:05-12:35 

Caroline Junge 

Het Babybrein: 

hoe leren 

baby`s hun 

moedertaal. 

Constance Vissers 

Neuropsychologie 

en taalontwikkel- 

ingsstoornis (TOS). 

Annemiek Hammer 

 

Kinderen met TOS 

en 

gehoorbeperkingen 

in 1 klas; een goed 

idee of niet? 

Dörte de Kok 

 

Afasie 2.0- 

Digitalisering van 

diagnostiek en 

behandeling. 

C 

15:15-15:45 

Lottie Stipdonk 

 

Taalproblemen 

bij te vroeg 

geboren 

kinderen in 

relatie tot de 

breinontwikke- 

ling. 

Hans van Balkom 

 

Taal is een 

communicatiever- 

schijnsel en 

ontstaat in het 

brein. 

 

Maaike 

Vandermosten  

 

Verbeteren van de 

voorspelling van 

taalherstel door 

inclusie van 

neurocognitieve 

factoren. 

Djaina Satoer 

 

Wakkere 

hersenchirurgie 

en diagnostiek 

van afasie bij 

hersentumor- 

patiënten. 

D 

15.50-16.20 

Eefje van der 

Linden 

 

Meertalige 

diagnostiek van 

(zeer) jonge 

kinderen. 

Chantal van Dijk 

 

 

Tussen-taalinvloed 

in tweetalige 

kinderen; een 

meta-analyse. 

Esli Struys 

  

 

Veel talen, één 

brein! 

Taalopslag en 

taalcontrole in het 

meertalige brein. 

Merel Keijzer 

 

Cognitieve, talige 

en sociale 

effecten van en op 

vreemde taalleren 

op latere leeftijd. 

 

Taal, brein en gedrag 

Taal, brein en leren 

Taal, brein en aandoeningen  

Taal, brein en meertaligheid  
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Keynotespreker Vitória Piai 
(Radboud Universiteit) 

Dr. Vitória Piai studeerde Taalwetenschap aan 
de Universiteit van Utrecht, gevolgd door een 
Research Master Cognitive Neuroscience aan 
de Radboud Universiteit. Ze begon in 2009 
aan haar promotieonderzoek aan het Donders 
Institute for Brain, Cognition and Behaviour en 
de International Max Planck Research School 
for Language Sciences in Nijmegen. Haar 
promotieonderzoek ging over het gezonde 
brein. Ze verdedigde haar proefschrift in 2014 
en kreeg in dat jaar ook een persoonlijke 
Rubiconbeurs van NWO voor post-doc 
onderzoek. Met die Rubiconbeurs verhuisde 
Vitória naar de universiteit van Californië in Berkeley om onderzoek te doen naar 
taalproductie bij personen met hersenbeschadiging als gevolg van een beroerte of 
tumor. In 2016 keerde ze terug naar het Donders Instituut aan de Radboud 
Universiteit en Radboudumc om daar haar eigen onderzoeksgroep te beginnen, 
gefinancierd door het Language in Interaction Consortium. Ze verwierf haar eigen 
financiering in 2017 (Veni, NWO) om reorganisatie in het brein voor taal te 
onderzoeken bij mensen die een beroerte hebben gehad. 

Haar onderzoeksprogramma richt zich op de neurofysiologische basis van taal bij 
gezonde volwassenen en bij mensen met taalproblemen als gevolg van 
neurologische schade. Ze gebruikt daarbij een interdisciplinaire aanpak, waarbij ze 
bruggen bouwt tussen de domeinen van taal, geheugen en executief functioneren, 
gebruik makend van diverse methoden uit de neurowetenschappen. Haar aanpak 
werkt twee kanten op. Aan de ene kant gebruikt ze modellen uit de cognitive 
neuroscience om taalfunctioneren van neurologische patiëntgroepen beter te 
begrijpen en voor deze groepen nieuwe diagnostische instrumenten en methoden te 
ontwikkelen. Aan de andere kant gebruikt ze klinische observaties rondom taal- en 
communicatieproblemen als gevolg van hersenbeschadiging om tot nieuwe 
fundamentele inzichten en modellen te komen voor de cognitieve wetenschap. 

As we speak: Neurale processen tijdens het spreken. 

Vitória Piai 
Het produceren van woorden omvat niet alleen het voorbereiden en uitvoeren van 
een articulatorisch programma, maar ook het ophalen van conceptuele en lexicale 
informatie uit het langetermijngeheugen en de controleprocessen die horen bij 
selectie en ‘monitoring’ (van de doelwoorden).  
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Tijdens deze lezing zal ik ingaan op hoe ik taalproductie bestudeer in relatie tot de 
domeinen van geheugen en executief functioneren, waarbij ik gebruik maak van 
gedragstechnieken, neuropsychologische technieken en neuroimaging. Ik zal studies 
presenteren die gebruik maken van elektrofysiologie; een techniek die neurale 
activiteit in beeld brengt met een tijdsresolutie die nodig is om taalprocessen op de 
voet te kunnen volgen. Ik zal ook laten zien hoe deze aanpak me in staat stelt om te 
onderzoeken hoe het brein een reorganisatie doormaakt na verstoring van normaal 
functioneren (bijv. na een infarct of tumor). Daarnaast zal ik onderzoek laten zien 
(van mezelf en van anderen) dat aangeeft dat het sprekende brein meer omvat dan 
de klassieke gebieden van Broca en Wernicke. 

  

 
Keynotespreker Ellen Gerrits 

(Universiteit Utrecht - Hogeschool Utrecht) 
 

Prof. dr. Ellen Gerrits is NVLF hoogleraar 
Logopediewetenschap aan Universiteit Utrecht en 
lector Logopedie-Participatie door Communicatie 
aan Hogeschool Utrecht. Haar onderzoek richt zich 
op het bevorderen van communicatieve 
redzaamheid van kinderen en volwassenen met 
taalstoornissen via innovatie en onderbouwing van 
interventies en de ontwikkeling van instrumenten 
die uitkomsten meten vanuit patiëntenperspectief. 
Gerrits is daarnaast programmaleider en docent 
van de master Gezondheidswetenschappen voor 
Zorgprofessionals (UMC Utrecht), voorzitter van de 
Commissie Ethiek in Onderzoek van HU, voorzitter 
van de Wetenschapsraad van de NVLF en 
voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor 
Stem-, Spraak- en Taalpathologie. 
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De rol van IQ bij taalontwikkelingsstoornissen 
Voor de diagnose taalontwikkelingsstoornis worden nog vaak strikte 
intelligentiecriteria gehanteerd, zoals een niet verbaal intelligentiequotiënt hoger dan 
85 (gemiddeld). Hierop volgend wordt een tweede criterium toegepast, het 
zogenaamde ‘cognitive referencing’. Cognitive referencing betekent dat het 
algemeen leervermogen wordt vergeleken met de taalvaardigheid van het kind. 
Alleen wanneer de niet verbale intelligentie significant hoger is, is interventie 
geïndiceerd. Er is echter discussie over de klinische relevantie van dergelijke criteria 
voor de diagnose en voor indicatie voor zorg en onderwijsondersteuning. In deze 
lezing wordt ingegaan op dit debat en wordt beargumenteerd waarom het wordt 
afgeraden bij taalontwikkelingsstoornissen. 
 
 

Keynotespreker Jelle Jolles 
(VU Amsterdam) 

 
Prof. dr. Jelle Jolles,  

Jelle Jolles is universiteitshoogleraar 
Neuropsychologie aan de Vrije Universiteit 
Amsterdam en leidt het Centrum Brein & 
Leren. Jelle is een autoriteit, veelgevraagd 
spreker en graag geziene gast in de media 
als het gaat over de ontwikkeling en 
ontplooiing van jeugdigen en om het 
cognitief presteren bij volwassenen en 
ouderen. Jolles is afgestudeerd in zowel de 
neurowetenschappen (neurochemie) als in 
de gedragswetenschappen 
(neuropsychologie). Bovendien is hij 
praktijkprofessional in de klinische 
neuropsychologie. De kennis en ervaring die 
hij in de eerste twee decennia van zijn 
wetenschappelijke carrière opdeed met 
fundamenteel neurowetenschappelijk onderzoek én in zijn klinisch 
neuropsychologisch werk met patiënten met een hersendysfunctie, blijken een 
relevante voedingsbodem te zijn voor zijn huidige werk. De focus ligt daarbij vooral 
op het domein van cognitieve ontwikkeling, leren en het brein bij de doelgroep 
kinderen, tieners en bijna-volwassenen. Daarbij gaat het om de ontplooiing over de 
gehele periode tussen ongeveer 8 en 25 jaar. 
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Taal, denken en het brein van de adolescent 

Het brein is ‘werk in uitvoering’ tot ver na het 20e jaar. Prikkels uit de omgeving zijn 
van groot belang voor de vorming van complexe hersennetwerken, en daarmee voor 
de hersenrijping. Kind en jongere doen ervaringen op: ze ontvangen feedback en 
krijgen kennis en inzichten. Door de zintuiglijke prikkels en de sociale en emotionele 
informatie die de omgeving ze verschaft, veranderen ze gedrag en cognitie. Dat 
betekent dat ‘Context shapes the brain’. Talige informatie is hierin van groot belang; 
taal geeft controle over de wereld en taal is ook ‘het voertuig van ons denken’. Vooral 
vanaf de pre-adolescentie (circa 8 jaar) verbreden en verdiepen de taalvaardigheden 
zich. Ze verruimen de mogelijkheid voor de jongere om zich uit te drukken, en te 
gaan redeneren en denken. Hoe goed dat gaat, is wél erg afhankelijk van de input 
vanuit de omgeving. Er bestaan grote individuele verschillen tussen kinderen en 
jeugdigen en deze worden sterk beïnvloed door een rijk dan wel schraal taalaanbod 
vanuit ouders, school, buurt en leeftijdsgenoten. Deze bepalen daarom hoe goed 
kind en jeugdige gebruik kunnen maken van taal • om hun intenties uit te drukken, • 
om de emoties en bedoelingen van anderen te kunnen begrijpen, • om logisch te 
kunnen redeneren, • om te kunnen argumenteren • om abstract te kunnen denken. 
Voorliggende presentatie gaat in op taal en denken vanuit een neuropsychologische 
invalshoek en op aanwijzingen dat de hersenrijping kan vertragen dan wel versnellen 
aan de hand van dit taalaanbod. Ingegaan wordt op mogelijke interventies (en de 
verdere ontwikkeling daarvan) met een nadruk op preadolescent en adolescent. 
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Abstracts parallelle sessies
 

Laat het maar zien! 
Maartje Kouwenberg 
Nationaal Regieorgaan Onderwijs (NRO) 
- sessie A1  
 
Tijdens deze presentatie neemt spreekster Maartje 
Kouwenberg (momenteel werkzaam bij het Nationaal 
Regieorgaan Onderwijsonderzoek) u mee door het brein van 
personen die doof zijn en personen met een 
taalontwikkelingsstoornis. Hoe gaat de verwerking van taal in 
de hersenen van deze groepen en wat zegt dat ons over de taalverwerking? 
Vervolgens maakt zij een bruggetje naar de wereld van de visuele taal en de visuele 
ondersteuning. Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis hebben bijvoorbeeld 
profijt van allerlei vormen van visuele ondersteuning in de zorg en onderwijs die zij 
ontvangen. Maar ook wij volwassenen zonder een taalontwikkelingsstoornis zijn 
gebaat bij visuele ondersteuning in het verwerken van informatie en het leren van 
nieuwe dingen. Tijdens de presentatie wordt u meegenomen op het pad dat Maartje 
zelf heeft afgelegd van taalwetenschapper, hersenwetenschapper, onderzoek naar 
de gebarentaal, onderzoek naar de ontwikkeling van dove jongeren en naar kinderen 
met TOS, tot haar huidige functie in het onderwijsonderzoek en haar affiniteit met 
tekenen en infographics. De rode draad tijdens haar carrière tot nu toe is visuele taal 
en ondersteuning en hoe dat mensen (in de praktijk) helpt tijdens het leren of 
onderwijzen van nieuwe dingen. Na de presentatie – die uiteraard visueel wordt 
ondersteund - wil Maartje u zowel met wat theoretische als praktische kennis naar 
huis laten gaan.  

 

Gedrag bij peuters met TOS 
Rosanne van der Zee en Maartje Stephan 
Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind (NSDSK) 
– sessie A2 
 
Het is bekend dat bij kinderen met TOS vaker gedragsproblemen          
voorkomen dan bij kinderen zonder TOS (Yew & O’ Kearny,          
2013). In deze presentatie gaan we in op de relatie tussen TOS            
en gedrag bij kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Zien we ook               
bij deze groep kinderen meer gedragsproblemen? En hoe zijn         
deze te verklaren? Aan de hand van onderzoeksresultaten (oudervragenlijsten en          
(observatie)taken) bespreken we de verschillen tussen kinderen met en zonder TOS.  
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Daarnaast gaan we in op de relatie tussen hun gedrag, de           
sociaal-emotionele ontwikkeling en taalontwikkeling. Zien we      
bijvoorbeeld verschillen in gedrag tussen kinderen met alleen een         
taalproductieprobleem in vergelijking met kinderen die een       
taalproductie- en een taalbegripsprobleem hebben? Naast het       
presenteren van onderzoeksresultaten is er ook aandacht voor        
praktijkvoorbeelden.  

Maartje Stephan is GZ-psycholoog en werkzaam als teamleider 
van het spraak-taalteam op het audiologisch centrum en in de 
vroegbehandeling van de NSDSK. Rosanne van der Zee is linguïst en werkt als 
onderzoeker bij de afdeling Onderzoek en Ontwikkeling van de NSDSK. 

 

Taal en het brein, maar ook mindset? De rol van 
overtuigingen bij taalstoornissen.  
Tieme Janssen 
Faculty of Psychology and Neuroscience (FPN), Department of Cognitive 
Neuroscience (CN), University Maastricht (UM) 
– sessie A3 
 
Stelt u zich eens twee leerlingen voor, Guus en Vera. Beiden 
doen het even goed op de basisschool, maar als ze de stap 
naar het voortgezet onderwijs maken valt er iets op. Guus blijft 
goed presteren, terwijl Vera’s cijfers en motivatie steeds verder 
onderuit gaan. We kennen allemaal dergelijke voorbeelden, 
maar wat is de onderliggende verklaring? 

Uit onderzoek van Carol Dweck blijkt dat leerlingen verschillende overtuigingen erop 
nahouden over de veranderbaarheid van hun eigen vaardigheden. Guus denkt dat 
deze kunnen groeien door moeite te doen (groeimindset), terwijl Vera van mening is 
dat ze onveranderlijk zijn en inzet dus weinig zin heeft (vaste mindset). Onderzoek 
toont aan dat een groeimindset een beschermende factor kan zijn. Dergelijke 
leerlingen zijn mentaal weerbaarder bij tegenslagen, gaan meer uitdagingen aan, 
hebben leer- in plaats van prestatiedoelen, en doen het academisch daardoor beter. 
Het tegenovergestelde is helaas ook waar voor leerlingen met een vaste mindset. 
Gelukkig blijkt uit onderzoek dat niet alleen vaardigheden veranderbaar zijn, maar 
ook iemands mindset. 

Maar maakt dit ook een verschil voor meer kwetsbare groepen, zoals jongeren met 
taalstoornissen of ADHD? Hoewel er meer aandacht is voor hersenonderzoek en 
genetica, ligt er een nieuwe stigmatisering op de loer. Zo werd vorig jaar nog tijdens 
een NOS-uitzending gesteld dat ADHD een hersenziekte is. Werkt dit niet een vaste 
mindset in de hand? Tijdens de lezing wil ik dit onderwerp verder met jullie 
verkennen. Daarnaast zal ik voorbeelden geven van groeimindsetinterventies, en hoe 
deze mogelijk toepasbaar zijn als onderdeel van een dyslexiebehandeling. 
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Handbewegingen en het brein: hoe je hersenen ervoor zorgen dat je iemand 
kunt horen en zien praten 
Linda Drijvers 
Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour,  
Radboud University 
– sessie A4  
 
Samen met je vrienden sta je in een druk café te genieten 
van de muziek. Wanneer je iemand iets te drinken wil 
aanbieden probeer je over de muziek heen te 
schreeuwen, maar het is duidelijk dat diegene je niet 
hoort. Wanneer je echter met je handen een 
drinkbeweging maakt terwijl je dat vraagt, begrijpt diegene je waarschijnlijk een stuk 
makkelijker. Hoe zorgen onze hersenen er voor dat de informatie die je ziet wordt 
gekoppeld aan de informatie die je hoort? En op welke manier draagt zo’n 
handbeweging bij aan taalbegrip, zeker in natuurlijke, ruizige omgevingen? Verschilt 
dat voor moedertaalsprekers en niet-moedertaalsprekers van het Nederlands? In 
deze lezing zal ik ingaan op de ondersteunende rol van handbewegingen in 
taalverwerking, en hoe die tot stand wordt gebracht in de hersenen. 
 

 

Het babybrein: hoe leren baby’s hun moedertaal? 
Caroline Junge 
Universiteit Utrecht 
– sessie B1 
 
Het gehoor van baby’s ontwikkelt zich al in de 
baarmoeder. Steeds meer onderzoek wordt gedaan 
over hoe het babybrein zich vervolgens specialiseert 
in de moedertaal. In dit praatje zal ik de belangrijkste 
methoden, recente bevindingen en verklaringen 
toelichten. Het blijkt dat verschillende onderdelen 
van taal ieder hun eigen ontwikkelingen en kritieke periodes hebben. Zo zien we dat 
de dominantie van de linkerhemisfeer al vroeg optreedt als je talige versus niet-talige 
geluiden afspeelt, maar dat de moedertaal pas een effect op de hersenen begint te 
krijgen in het tweede semester. Waarschijnlijk is dit het gevolg van het ‘prunen’ van 
de bestaande hersenverbindingen. Verder zal ingegaan worden op factoren die de 
kritieke periodes kunnen veranderen, zoals het effect van prematuriteit  op de 
taalontwikkeling. In vergelijking met typisch-ontwikkelende kinderen is bij deze groep 
kinderen de blootstelling aan taal weliswaar gelijk, maar hun hersenontwikkeling is 
vertraagd. Wat voor gevolgen heeft dit op  de kritische periodes? En hoe zit het met 
kinderen die juist wel normale hersenontwikkeling hebben, maar pas op latere leeftijd 
kunnen horen? Ten slotte wordt besproken hoe bepalend vroege individuele 
verschillen in de spraakperceptie, zoals klankherkenning en woordsegmentatie, ook 
binnen de typische baby-populatie kunnen zijn voor de verdere woordenschatgroei.  
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Neuropsychologie en TOS 
Constance Vissers   
Radboud Universiteit 
– sessie B2 
 
Prof. dr. Constance Vissers is als klinisch neuropsycholoog 
verbonden aan Kentalis en de Radboud Universiteit. Haar 
onderzoek richt zich op de neuropsychologie van 
taalontwikkelingsstoornissen. 
 
Tijdens deze lezing ontrafel ik TOS in termen van Executieve 
Functies, Theory of Mind en (Innerlijke) Taal. Ik onderbouw de 
idee dat taalstoornissen, of het minder toegang hebben tot taal, niet alleen een sterke 
invloed hebben op de dialoog met de buitenwereld, maar ook een sterke invloed 
hebben op de dialoog met onze eigen binnenwereld. Tegen de achtergrond van de 
verstoring in dialoog ontstaan problemen op het gebied van de sociale cognitie en 
executieve functies. Vanwege deze dubbele belasting van taalstoornissen in de 
binnenwereld en in de buitenwereld, stel ik dat er bij TOS sprake is van 
taalstoornissen in het kwadraat. Dit samenspel wordt niet alleen toegelicht aan de 
hand van neuropsychologische bevindingen, maar ook aan de hand van ervaringen 
in het behandelen en begeleiden van jongeren in het onderwijs en de praktijk van 
zorg. Tevens komt een jongere met TOS zelf aan het woord. 

 

Kinderen met TOS of gehoorbeperkingen samen in de klas: goed idee of niet? 
Annemieke Hammer  
University of Applied Sciences Utrecht 
– sessie B3 

In Nederland kunnen kinderen met taalontwikkelingsstoornissen      
(afgekort TOS) en kinderen met gehoorbeperkingen (doof of        
slechthorend, afgekort DSH) op indicatie onderwijsondersteuning      
uit cluster 2 krijgen. Op deze cluster 2-scholen krijgen dove en           
slechthorende kinderen vaak samen les. Het lesgeven aan        
kinderen met DSH en kinderen met TOS binnen één groep is niet            
onomstreden; staat menging van de doelgroepen de       
leeropbrengsten niet in de weg?  

In deze presentatie ga ik in op de vraag in hoeverre deze            
doelgroepen in taalprofielen en cognitieve profielen overeenkomen. Ik behandel de          
uitkomsten van 14 studies die tussen 2000 en nu zijn verschenen waarin een directe              
vergelijking tussen kinderen met TOS en DSH is gemaakt. Ik doe dit aan de hand               
van vier vragen: Is er overlap in taalprofielen van beide doelgroepen? Hoe verhoudt             
de taalontwikkeling van deze doelgroepen zich ten opzichte van de norm? Wat is het              
effect van het werkgeheugen op taaluitkomsten en wat is de rol van auditieve             
factoren in het leren van taal? Dit overzicht is relevant, omdat het een eerste inzicht               
geeft in de mate waarin er in het onderwijs tussen kinderen met TOS en kinderen               
met DSH gedifferentieerd zou moeten worden. 
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Afasie 2.0 - Digitalisering van diagnostiek en behandeling 
Dörte de Kok 
Rijksuniversiteit Groningen (RUG) 
– sessie B4 

Om afasie efficiënt te kunnen behandelen, dient een grondige         
diagnose gesteld te worden. Vaak vragen de bestaande        
testbatterijen echter om diepgaande kennis van taalkundige       
modellen en kost de analyse van de resultaten veel tijd. Voor           
deze problemen is er tegenwoordig een goede oplossing in de          
vorm van digitale diagnostiek en behandeling, zoals een tablet-applicatie. De          
voordelen liggen voor de hand – receptieve taken worden automatisch gescoord en            
ook bij productieve taken kan (na beoordeling door de behandelaar) een uitgebreide            
automatische analyse doorgevoerd worden. Daarnaast is het mogelijk om receptieve          
taken in verschillende talen aan te bieden, doordat de stimuli al van tevoren zijn              
opgenomen. Op die manier kunnen niet-Nederlandstalige cliënten in hun moedertaal          
onderzocht worden, zelfs als de behandelaar de taal niet spreekt. 

Op het gebied van afasietherapie kan het ontwikkelen van app-gebaseerde          
behandelprogramma’s ook veel betekenen. Ten eerste kan de selectie van          
therapiemateriaal makkelijk worden aangepast aan de specifieke behoeftes van de          
cliënt en kan het niveau automatisch op basis van de vorderingen bijgesteld worden.             
Verder kan de cliënt met een applicatie thuis doorwerken met de oefeningen, items             
en hulpstappen die de behandelaar heeft gepland. Therapiesessies en huiswerk          
sluiten op die manier beter bij elkaar aan en de behandelaar krijgt automatisch             
opgestelde rapporten die duidelijkere inzichten in de vorderingen van de cliënt geven. 

Gegeven de grote voordelen van digitale toepassingen zet het Groninger          
Expertisecentrum voor Taal- en Communicatiestoornissen van de RUG zich in om           
verschillende, linguïstisch onderbouwde applicaties te ontwikkelen, waarvan we        
enkele in deze lezing voor gaan stellen. 

Taalproblemen bij te vroeg geboren kinderen en de relatie met de 
onderliggende ontwikkeling van het brein  
Lottie Stipdonk  
Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis 
– sessie C.1 
 
Achtergrond In Nederland worden ongeveer 3600 kinderen 
per jaar vóór 32 weken zwangerschap geboren. Ruim 40% 
van deze kinderen houdt ontwikkelingsproblemen over aan de 
vroeggeboorte, waaronder taalproblemen.  
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In de leeftijd van 3 tot 13 jaar, waarin taalgebruik steeds complexer wordt, lijken de 
taalproblemen bij te vroeg geboren kinderen toe te nemen, met negatieve gevolgen 
voor hun schoolse ontwikkeling en de communicatie in het alledaagse leven.  

 
Doelen Beter kunnen voorspellen (en vroeg behandelen) van taalproblemen bij veel 
te vroeg geboren kinderen door complexe taalfuncties op schoolleeftijd in kaart te 
brengen en te relateren aan de ontwikkeling van het brein.  
Methode 63 veel te vroeg geboren kinderen zijn longitudinaal gevolgd. Op 10 jarige 
leeftijd is de taalontwikkeling uitgebreid onderzocht en is een MRI scan van het brein 
gemaakt. Volume- en connectiviteitsmetingen van het cerebellum, dat steeds vaker 
in verband wordt gebracht met cognitieve processen, zijn gerelateerd aan 
taaluitkomsten, gemeten met item-based testen (CELF-4-NL en PPVT) en een 
narratieve naverteltaak (Busverhaal).  
Resultaten 44% van de veel te vroeg geborenen scoorde ondergemiddeld op de 
CELF-4, terwijl zij een significant hoger verbaal IQ hadden. Op het busverhaal werd 
beter gescoord dan verwacht, in vergelijking met de scores op de CELF-4, mogelijk 
door het verschil in benodigde aandacht tijdens de taak. Het volume van het 
cerebellum als geheel is niet gerelateerd aan complexe taaluitkomsten, maar kleinere 
lobes en lobules van het cerebellum wel. 
Conclusie Te vroeg geboren kinderen hebben ook op 10-jarige leeftijd nog zwakke 
taalfuncties die gerelateerd zijn aan de breinontwikkeling van het cerebellum. 

 

Taal is een communicatieverschijnsel en ontstaat in het brein 
Hans van Balkom  
Radboud Universiteit  
– sessie C2 

Communicatie, taalverwerving en geletterdheid 
beschouwen we als de basisingrediënten voor integratie, 
participatie, (zelf)redzaamheid en deelname in onze talige 
en geletterde maatschappij. Communicatie helpt de mens 
om invloed uit te oefenen op de directe omgeving en op 
anderen in die omgeving. Vanuit communicatie krijgt 
taalverwerving voeding en richting. In communicatie en de 
taal die we ons eigen maken, leren we betekenis te 
verlenen aan wat we waarnemen en verwerken. Daardoor 
zijn we in staat om lerend te ontdekken, te begrijpen en 
binnenkomende informatie te filteren en om te zetten in kennis. Communicatie en taal 
zijn vanaf de vroegste ontwikkeling nauw met elkaar verweven. Ze elkaar gaandeweg 
in de aanleg van wijd, diep vertakte en met elkaar vervlochten neurale netwerken met 
schakelstations in alle belangrijke hersengebieden.  
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Elk van de hersengebieden heeft een gespecialiseerde functie, zoals bijvoorbeeld 
aandachtsregulatie, zintuiglijke waarneming, geheugenfuncties en motoriek. Maar 
geschakeld in een neuraal netwerkverband organiseren ze samen, op een hoger 
niveau, communicatie en taal en faciliteren ze ook het leren lezen. Deze inzichten 
over de neurale netwerkstructuur van communicatie en taal, met knooppunten van en 
naar andere kerndomeinen, tonen aan dat in feite het ‘totale brein’ in actie komt bij 
communicatie, taal en lezen. 

Kennis over en inzicht in de ontwikkeling en organisatie van communicatie en taal in 
het brein en de relatie daarvan met gedrag leveren ons essentiële informatie over het 
ontwikkelings- en leervermogen, dat daarnaast bepaald wordt door andere 
ontwikkelingsdomeinen, persoonlijke factoren en omgevingsinvloeden. Deze kennis 
is toegepast in een methodiek om assessment en behandeling van kinderen met 
meervoudige beperkingen te verbeteren. 

 

Verbeteren van de voorspelling van taalherstel door de inclusie van risico- en 
beschermende neurocognitieve factoren  
Maaike van der Mosten 
Katholieke Universiteit Leuven (KUL) 
- sessie C3 

Na een beroerte is het voor iemand met afasie belangrijk om 
te weten of en hoe zijn taal zich zal herstellen. Tot nu toe 
baseert men zich voor het voorspellen van taalherstel 
voornamelijk op de afgenomen taaltesten na de beroerte en 
op de grootte en locatie van het hersenletsel. Deze 
elementen kunnen echter maar in beperkte mate de 
individuele verschillen in taalherstel tussen personen met afasie verklaren. Met ons 
project willen we deze voorspelling verbeteren. Dit gaan we doen door (1) het 
leerpotentieel in kaart te brengen voor het (her)leren van taal, en (2) de intacte 
hersenstructuren die mogelijk belangrijk zijn voor taal (rechter planum temporale en 
arcuate fasciculus) en leren (hippocampus) te onderzoeken. Om dit te bereiken 
zullen we bij 50 personen met afasie zowel gedragsmatige testen als verschillende 
neurale beeldvormingsmetingen afnemen in de acute fase (enkele dagen na de 
beroerte), de subacute fase (3 maanden na de beroerte) en de chronische fase (9 
maanden na de beroerte). Het includeren van neurale en gedragsmatige voorspellers 
die een compenserende rol kunnen spelen bij taalherstel kan resulteren in een 
verbeterde predictie van taalherstel bij afasie.   
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Wakkere hersenchirurgie en diagnostiek van afasie bij hersentumorpatiënten. 
Djaina Satoer 
Erasmus MC 
– sessie C4 

Wakkere hersenchirurgie is de gouden standaardbehandeling bij       
patiënten met laaggradige (LGG) hersentumoren in eloquente       
gebieden van het brein. Het doel betreft om zoveel mogelijk          
tumorweefsel te verwijderen met een zo goed mogelijk behoud         
van taalfuncties en kwaliteit van leven. Vanwege de langzame         
tumorgroei bij LGG’s vindt er vaak neuroplasticiteit plaats,        
waardoor er meestal sprake is van een milde afasie. Specifieke          
taaltesten zijn nodig om detectie hiervan voor, tijdens en na          
wakkere hersenchirurgie te bewerkstelligen. Deze taaltesten zijn de afgelopen jaren          
ontwikkeld op basis van klinische ervaring en wetenschappelijk onderzoek en zullen           
worden uitgelicht.  
Patiënten met hooggradige (HGG) hersentumoren hebben meestal een ernstigere         
vorm van afasie en zij benodigen een andere benadering in de diagnostiek.            
Momenteel doen wij onderzoek naar de toegevoegde waarde van een wakkere           
operatie bij deze patiëntengroep (HGG) via een gerandomiseerde gecontroleerde         
trial in verschillende ziekenhuizen in Nederland. In deze lezing zal hierop worden            
ingegaan en hoe een “patient-tailored” neurolinguïstisch protocol kan worden         
opgesteld bij zowel LGG- als HGG-patiënten. De effecten van een dergelijke operatie            
op de postoperatieve “outcome” zullen worden besproken. Tot slot zullen er ook            
enkele nieuwe inzichten vanuit beeldvormingstechnieken worden getoond die kunnen         
bijdragen aan de neuroanatomie van taal en de behandeling van hersentumoren.  

 

Meertalige diagnostiek van (zeer) jonge kinderen 
Eefje van der Linden 
Kentalis Audiologisch Centrum Den Haag 
– sessie D1 
 
Wanneer een meertalig kind in Nederland opgroeit, komt het in 
aanraking met verschillende signalerende instanties die hun zorgen 
kunnen uiten over de (Nederlandse) taalontwikkeling van het kind. 
Vaak gaat het dan om de achterstanden die waarneembaar zijn in 
vergelijking met eentalige Nederlandse leeftijdgenoten.  

Het consultatiebureau maakt bijvoorbeeld gebruik van de Uniforme 
signalering van taalachterstanden bij jonge kinderen in aanvulling 
op het Van Wiechenonderzoek. Hierdoor worden kinderen al vanaf 2-jarige leeftijd 
doorverwezen naar een audiologisch centrum.  
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Vroege signalering van taal(ontwikkelings)stoornissen maakt eerdere diagnose, 
behandeling en begeleiding mogelijk, waardoor veel problemen voorkomen worden.  

Op het Audiologische Centrum in Den Haag worden veel jonge, meertalige kinderen 
gezien waarbij er zorgen zijn over de taalontwikkeling in het Nederlands en er vragen 
zijn over de taalontwikkeling in de moedertaal. In een gecombineerd 
logopedisch-psychologisch onderzoek wordt met behulp van een officiële tolk 
getracht de vraag te beantwoorden of er sprake is van een taalontwikkelingsstoornis 
(TOS) of een blootstellingsachterstand.  

Tijdens de parallelsessie zal worden ingegaan op de diagnostiek bij meertalige (zeer) 
jonge kinderen (2-4 jaar) en wat je nodig hebt om op deze leeftijd onderscheid te 
kunnen maken tussen een TOS en een blootstellingsachterstand. 

Tussen-taalinvloed in tweetalige kinderen: een meta-analyse 
Chantal van Dijk 
Radboud Universiteit 
– sessie D2  

Het is veelvuldig aangetoond dat de talen van tweetalige         
kinderen elkaar kunnen beïnvloeden, ook op het niveau van         
(morfo)syntaxis. Eerdere studies hebben een aantal factoren       
blootgelegd die de aanwezigheid en de mate van deze         
tussen-taalinvloed beïnvloeden, zoals overlap tussen talen      
en taaldominantie (e.g., Serratrice, 2013). Desondanks wijken resultaten hierover van          
elkaar af, zelf wanneer dezelfde factor wordt bestudeerd. Dit wordt deels veroorzaakt            
door verschillen tussen studies als het gaat om de onderzochte populaties, structuren            
en methoden. Daarom heeft deze studie als doel om (1) de omvang van             
tussen-taalinvloed in tweetalige kinderen te meten en (2) de invloed van           
verschillende factoren te onderzoeken door middel van een systematische review en           
meta-analyse. 

Onze studie bevat data van 27 experimentele studies die tussen-taalinvloed op het            
niveau van (morfo)syntaxis onderzocht hebben in tweetalige kinderen (in         
taalproductie en -begrip). In een eerste stap hebben we op een systematische            
manier voorspellers van tussen-taalinvloed geïdentificeerd.  
 
In een tweede stap combineren we de resultaten van de onderzochte studies in een              
meta-analyse die zich richt op a) de omvang van tussen-taalinvloed; en b) de rol van               
de verschillende factoren (e.g., taaloverlap en -dominantie). 

Onze systematische review laat zien dat studies op een subtiele manier verschillen in             
hun interpretatie van tussen-taalinvloed en in de wijze waarop zij taaloverlap           
definiëren. Dit verklaart een deel van de variatie in resultaten. Door de data van deze               
studies op een systematische manier samen te brengen in onze meta-analyse,           
hopen wij een coherenter beeld te creëren van tussen-taalinvloed in tweetalige           
kinderen en de mechanismen erachter. 
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Veel talen, één brein - Taalopslag en taalcontrole in het          
meertalige brein 
Esli Struys 
Vrije Universiteit Brussel (VUB) 
– sessie D3 

Individuele meertaligheid stelt het brein voor grote 
uitdagingen. Het meertalige brein omvat meerdere 
taalsystemen die grotendeels in dezelfde breinregio’s 
liggen opgeslagen, wat interferentie tussen deze systemen 
bijna onmogelijk maakt. Toch slagen meertaligen er vrij 
goed in om deze taalsystemen gescheiden te houden en 
kunnen ze met ééntalige gesprekspartners consequent één taal gebruiken zonder 
interferentie van de andere talen. 
 
Hoe slagen meertaligen erin interferentie tussen hun taalsystemen zo klein mogelijk 
te houden? Uit onderzoek blijkt dat het meertalige brein controlemechanismen heeft 
ontwikkeld die het meertalige individu helpen om het juiste taalsysteem te selecteren 
en het andere uit te schakelen. 
 
Een belangrijk vraag is of deze mechanismen specifiek ontwikkeld zijn voor controle 
over taalsystemen of ook van nut zijn voor algemene cognitieve controle. Het 
antwoord op deze vraag heeft belangrijke implicaties voor de cognitieve effecten van 
meertaligheid, want indien meertalige taalcontrole gebruik maakt van algemene 
cognitieve controleprocessen, is het mogelijk dat meertaligen door constant gebruik 
van deze mechanismen een algemeen cognitief voordeel hebben. 
 
Sommige onderzoekers hebben het bestaan van een cognitief voordeel bepleit op 
basis van betere prestaties voor meertaligen op algemene cognitieve taken. Maar 
anderen hebben dit weerlegd op basis van het ontbreken van dergelijke effecten. Om 
dit debat goed te begrijpen, is het noodzakelijk stil te staan bij de aard van meertalige 
taalcontrole: is dit mechanisme domeinspecifiek of domeinalgemeen? 
 

 

De twee in tweetalig: cognitieve, talige en sociale effecten van en op vreemde 
taalleren op latere leeftijd.  
Merel Keijzer  
Rijksuniversiteit Groningen (RuG) 
– sessie D4 

Tweetaligheid is opgeworpen als een levenservaring 
die cognitieve flexibiliteit kan vergroten en zelfs 
ouderdoms-gerelateerde cognitieve achteruitgang 
kan vertragen. Recent is er veel aandacht voor het 
individu in onderzoek dat tweetaligheid linkt aan gezond ouder worden: hoe hangen 
individuele taalgebruikspatronen en taalhoudingen samen met de cognitieve effecten 
die uit tweetaligheid kunnen vloeien (b.v. van den Noort e.a., 2019)?  
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Ook weten we dat tweetaligheid niet losgekoppeld kan worden van andere factoren 
die gezond ouder worden bevorderen, zoals voldoende beweging en 
persoonlijkheidskenmerken (Pot, Keijzer, & de Bot, 2018).  
Deze symposiumbijdrage gaat in op de vraag hoe cognitieve, talige en sociale 
factoren worden beïnvloed door het leren van een vreemde taal op latere leeftijd 
(65+), maar ook hoe die factoren taalleren zelf kunnen beïnvloeden. Dat wordt 
gedaan door het presenteren van een metastudie rondom eerdere studies naar 
taalleren op latere leeftijd, maar ook de eerste bevindingen van een dergelijke studie 
binnen het Groningse Bilingualism and Aging Lab (www.balab.nl). 
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Posterpresentaties 
 
 
 
 

Een onderzoek naar de toepassing van het DIVA-model op kinderen met 
verbale dyspraxie via elektromagnetische articulografie. 

Keulen, S.1,2, Dobson, K.2, Jacobi, J.2,3, Rebernik, T.2, Wieling, M.2,4, 
 Tiede, M.4 Jansen, A.1, & Paquier, P.1,5 

1Vrije Universiteit Brussel, 2Rijksuniversiteit Groningen, 3Macquarie University 
Sydney, 4Haskins Laboratories Yale, 5Universiteit Antwerpen 

 
In onze studie gebruiken we elektromagnetische articulografie (kort: EMA) om de           
articulatie te onderzoeken van kinderen die lijden aan een verbale dyspraxie (ook wel             
“Childhood Apraxia of Speech” of “CAS” genoemd). Het is een articulatiestoornis die            
ofwel verworven wordt, of op ontwikkelingsbasis ontstaat. In dat geval is de            
aandoening vanaf de spraakontwikkeling waar te nemen. De aandoening wordt o.a.           
gekenmerkt door inconsistente articulatiefouten, verstoorde co-articulatiepatronen,      
afwijkingen die de prosodie betreffen en een trage articulatiesnelheid.  
 
Het doel is de producties van kinderen met een verbale dyspraxie te evalueren in de               
context van het DIVA-model, Directions into the Velocity of Articulators model, dat het             
articulatieproces beschrijft als zijnde gebaseerd op twee feedbackmechanismen:        
kinesthetisch en auditief. Het is namelijk van groot belang te onderzoeken of            
kinderen met verbale dyspraxie een meer uitgesproken aantasting hebben in een van            
beide feedback loops, want therapie zou logischerwijze het beste werken op de loop             
die het minste aangetast is. 
 
In onze pilootstudie brachten we sensoren aan op de boven- en onderlip, op de              
bovenste en onderste snijtanden, evenals de tong (tongpunt) om de bewegingen van            
de primaire articulatoren in een diadochokinese taak (DDK) en een taak met            
herhaling van lettergrepen onder drie condities, te onderzoeken: neutraal (i.e.          
normale articulatie), met kinesthetische verstoring (via bite stick) en met auditieve           
verstoring (via aanbieding van pink noise, aangepast voor elke deelnemer). We           
gebruikten hiervoor de NDI (Northern Digital Inc.) Wave portable EMA. We           
analyseerden de gemiddelde bewegingsduur voor de realisatie van lettergrepen en          
de maximale snelheid van de bewegingen en dit zowel voor de DDK taak als voor de                
drie vermelde condities. Verder maakten we een vergelijking tussen twee groepen:           
verbale dyspraxie vs. gezonde controles. 
 
De preliminaire resultaten van deze eerste studie tonen aan dat 3D-point tracking het             
mogelijk maakt om aan te tonen dat kinderen met verbale dyspraxie hun            
articulatiebewegingen trager uitvoeren en een hogere mate van variabiliteit vertonen          
in hun bewegingen dan controles. Voor de effecten van de beide           
feedbackverstoringen lijken er verschillen te zijn tussen de verschillende onderzochte          
parameters. Meer onderzoeken zijn nodig om uitsluitsel te geven.  
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Linguïstische verwerkingssnelheid in glioompatiënten  
Mooijman, S.1 , Bos, L.S.2, De Witte, E.3, Vincent, A.4,  Visch-Brink, E.4, & Satoer, D.4 

1Radboud Universiteit Nijmegen, 2Universiteit van Amsterdam, 3Vrije Universiteit 
Brussel,4 Erasmus MC Universitair Medisch Centrum Rotterdam 

 
 
In deze studie werden de talige verwerkingssnelheidscapaciteiten van patiënten met          
een glioom, de meest voorkomende primaire hersentumor, onderzocht.        
Glioompatiënten ervaren cognitieve problemen als de tumor zich in eloquente          
hersengebieden bevindt. Bij patiënten met een verondersteld laaggradig glioom zijn          
deze problemen doorgaans subtiel. Dit maakt dat patiënten klachten rapporteren die           
niet altijd te objectiveren zijn met standaardtaken, welke normaliter ontworpen zijn           
voor patiëntpopulaties met hersenschade van andere etiologie, zoals een beroerte.  

Het onderzoeksdoel van de huidige studie was drieledig: we wilden dieper           
ingaan op gerapporteerde woordvindproblemen en hoe deze zich verhouden tot          
prestaties op de Boston Naming Test (BNT). We onderzochten of een nieuwe            
zinsbeoordelingstaak, onderdeel van het Diagnostic Instrument for Mild Aphasia         
(Satoer et al., submitted), een sensitievere maat is voor de gerapporteerde           
taalproblemen. Tenslotte bekeken we of stoornissen in talige verwerkingssnelheid         
een generieke oorzaak hebben of juist specifiek zijn voor taal.  

Dit is onderzocht in een groep glioompatiënten (N=38) die voorafgaand aan           
hun behandeling neurolinguïstisch zijn onderzocht in het Erasmus MC Universitair          
Medisch Centrum Rotterdam. Hun scores op verschillende taken zijn vergeleken met           
een controlegroep gematcht op leeftijd en opleidingsniveau (N=35).  
De resultaten bevestigden dat gerapporteerde woordvindproblemen niet altijd        
gepaard gingen met afwijkende scores op de BNT en dat deze maten niet met elkaar               
correleerden. Hoewel patiënten en controleproefpersonen op groepsniveau niet        
significant verschilden op de zinsbeoordelingstaak, was er een subgroep patiënten          
met gliomen in de taaldominante hemisfeer met een vertraagde taalverwerking.          
Daarnaast correleerde talige verwerkingssnelheid van de gehele patiëntengroep        
sterk met de ernst van de gerapporteerde woordvindproblemen. Tot slot, gebaseerd           
op significante correlaties tussen reactietijden op de zinsbeoordelingstaak en de Trail           
Making Test, leken glioompatiënten gebruik te maken van domein-generieke         
cognitieve processen voor talige informatieverwerking. Dit effect was afwezig in de           
controlegroep. Deze studie demonstreert dat de zinsbeoordelingstaak een        
veelbelovende test is om taalproblemen van glioompatiënten te objectiveren. 
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The Moral Foreign Language effect  
Van Riel, S., Chen, A., & Struiksma, M. 

Utrecht Institute of Linguistics 
 
Het gebruiken van een vreemde taal (L2) kan als afstandelijker worden ervaren dan             
je moedertaal (L1). Zorgt L2 er ook voor dat mensen anders redeneren in een              
emotionele situatie of een andere morele afweging maken? Studies tonen aan dat           
mensen meer utilitaire keuzes maken wanneer ze een moreel dilemma (zoals het            
"Footbridge Dilemma") in L2 gepresteerd krijgen, in vergelijking met in L1. Een            
utilitaire keuze betekent hier dat de afweging wordt gemaakt om een zo groot             
mogelijk aantal mensen te redden, ook al moet daarvoor een persoon voor            
opgeofferd worden.  
 
Het effect dat L2 heeft op moreel redeneren wordt het Moral Foreign Language effect              
(MFLe) genoemd. Er zijn twee belangrijke theorieën die het mechanisme achter het            
MFLe kunnen verklaren. 1) Het effect wordt veroorzaakt door een grotere emotionele            
afstand met L2. In L2 zullen emoties minder snel de overhand hebben bij het maken               
van een morele afweging, waardoor meer utilitair wordt gekozen. 2) Het effect wordt             
veroorzaakt door een verhoogde cognitive effort die nodig is bij L2. Door het             
gebruiken van L2 komen mensen in een langzamere toestand van denken waardoor            
meer doordachte en rationele beslissingen gemaakt worden.  
 
Het is nog niet duidelijk welke processen het MFLe veroorzaken. In dit onderzoek             
gaan we met behulp van de techniek facialEMG (fEMG) de onbewuste reactie meten             
bij participanten terwijl ze morele dilemma’s lezen en een morele afweging maken in             
L2 en L1. Met fEMG wordt activiteit in de fronsspier in het gezicht gemeten. Deze               
activiteit kan twee dingen betekenen: 1) een verhoogde negatieve emotionele          
evaluatie tijdens het lezen van een tekst of 2) meer cognitieve effort is nodig bij het                
lezen van een tekst. Wanneer participanten de taak in L2 gepresenteerd krijgen,           
verwachten we een veranderde fEMG respons. Door de fEMG respons in L2 en L1             
met elkaar te vergelijken, kunnen we de processen die bij de twee theorieën horen              
dissociëren en krijgen we een vollediger beeld van het MFLe. 
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De hersenactivatie van kinderen met 22q11.2 Deletiesyndroom en kinderen met 
een Taalontwikkelingsstoornis tijdens het verwerken van taal 

Iris Selten1, Mariska Vansteensel2, Julia Berezutskaya2, Lisette Charbonnier2, 
Matthijs Raemakers2, Tessel Boerma1, Emma Everaert1 and Frank Wijnen1 

1Languages, Literature and Communication, Utrecht University, Netherlands,  
2UMC Utrecht Brain Center, Department of Neurology and Neurosurgery, University 

Medical Center Utrecht, Netherlands 

 

Achtergrond. Kinderen met 22q11.2 deletiesyndroom (22q11DS), een relatief vaak 
voorkomende genetische aandoening, hebben vaak problemen met de 
taalontwikkeling. De mechanismen in de hersenen die ten grondslag liggen aan deze 
taalproblemen zijn tot nu toe echter niet onderzocht. De taalproblemen van kinderen 
met een diagnose Taalontwikkelingsstoornis (TOS) zijn geassocieerd met afwijkingen 
in het functioneren van de hersenen. Om de kennis betreffende de hersenactivatie 
van kinderen met taalproblemen te vergroten, onderzochten we of taalverwerking van 
kinderen met 22q11DS en kinderen met TOS eenzelfde activatiepatroon laat zien. 

Methode. Participanten waren 15 kinderen met TOS, 12 kinderen met 22q11DS en 
20 typisch ontwikkelende kinderen (TD). Functionele MRI (fMRI) werd gebruikt om 
hersenactivatie te meten tijdens het luisteren naar gesproken taal. Voor elke 
participant berekenden we de lateralisatie-index van de taalregio (ROI) en is de 
gemiddelde activatie tussen de groepen vergeleken voor vijf taal ROI's en één motor 
ROI. 

Resultaten. De taaltaak veroorzaakte duidelijke links-gelateraliseerde taalactivatie 
en lateralisatie indices waren vergelijkbaar tussen groepen. We vonden een 
significant verminderde activatie in het linker gebied van Broca bij kinderen met 
22q11DS in vergelijking met TD-kinderen. Bovendien vertoonden kinderen in beide 
klinische groepen een verminderde activatie in de linker Anterieure Temporale Cortex 
en in het gebied van Wernicke in vergelijking met TD-kinderen. 

Conclusies. Onze resultaten bevestigen eerdere bevindingen over atypische 
taalverwerking bij kinderen met TOS en we tonen dat ook kinderen met 22q11DS in 
sommige hersengebieden verminderde activatie laten zien tijdens taalverwerking. De 
verminderde activatie in de taalgebieden kan niet worden toegeschreven aan 
overmatige hoofdbewegingen. Aangezien kinderen met 22q11DS en kinderen met 
TOS eenzelfde verminderde hersenactivatie laten zien tijdens de taalverwerking, 
concluderen we dat taalproblemen bij deze kinderen mogelijk eenzelfde onderliggend 
mechanisme hebben. 
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“Voorspelbare taal”: verwerking bij gezonden en een casus van een patiënt 

met een cerebellaire lesie 
 

Steketee, D. 1, van der Giessen, R. S.2, Pel, J. M.2, Koudstaal, P. J.2, & Satoer, D.2 
1MSc Student Klinische Taalkunde, Universiteit van Amsterdam, 

  2Erasmus MC Universitair Medisch Centrum Rotterdam 
 
 
Patiënten met een cerebellaire lesie ten gevolge van een beroerte hebben vaak 
moeite met verschillende aspecten van taalbegrip en taalproductie, waaronder 
“voorspelbare taal”. In deze studie werd een sentence completion task ontworpen 
voor het kwantificeren van “voorspelbare taal”. Bij deze taak werden vier mogelijk 
antwoorden gepresenteerd aan participanten in de vorm van plaatjes. Participanten 
werden gevraagd het meest of het minst waarschijnlijke plaatje als aanvulling op de 
zin aan te raken op een touchscreen, waarbij tegelijkertijd ook oogbewegingen 
werden gemeten. Een voorbeeldzin: “Als ik schaak speel verplaats ik vaak …” (meest 
waarschijnlijk: ‘pion’; minder waarschijnlijk: ‘hand’; nog minder waarschijnlijk: ‘stoel’; 
minst waarschijnlijk: ‘druppel’). Dit gedragsexperiment werd eerst uitgevoerd door 
vijftien gezonde controleparticipanten, om te begrijpen hoe efficiënt voorspelbare taal 
verwerkt wordt. De scores per item, de oogbewegingen tussen de verschillende 
plaatjes en reactietijden van ogen en de aanraking werden gebruikt als afhankelijke 
factoren. Eén cerebellaire patiënt deed mee aan dit onderzoek, ter illustratie, in 
vergelijking met het gedrag van de controles. Controles scoorden 100% correct bij 
het meest waarschijnlijke item, en 98,2% correct bij het minst waarschijnlijke item. 
Controles maakten meer oogbewegingen en hadden meer tijd nodig hebben om de 
minst waarschijnlijke aanvulling op een onafgemaakte zin te kiezen, dan de meest 
waarschijnlijke aanvulling. De patiënt scoorde 95% correct en gaf dus vergelijkbare 
antwoorden als de controles, maar had gemiddeld meer tijd hiervoor nodig. 
Opmerkelijk was dat de patiënt juist minder oogbewegingen maakte om de mogelijke 
antwoorden te analyseren. In deze studie is een gedragsexperiment ontworpen om te 
kunnen analyseren hoe gezonde mensen voorspelbare taal verwerken. De 
voorlopige resultaten suggereren dat dit proces mogelijk anders verloopt bij patiënten 
met een cerebellaire lesie. In een vervolgstudie moet de controlegroep worden 
uitgebreid en moeten meer patiënten met een cerebellaire lesie worden 
meegenomen.  
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Taal, brein en bewegend leren 
Wat zijn de effecten van bewegend leren op kinderen met een 

taalontwikkelingsstoornis? 
Gallagher, J. 1, Hulshof, C. 2, Kagen, S. 3,  Bosman, A. 4 

1Universiteit van Kentucky, 2Universiteit Utrecht, 3Universiteit van Californië,, 
4Radboud Universiteit, 5Vrije Universiteit Amsterdam 

In ons onderwijs ligt al decennia lang de nadruk op het leren door middel van 
verbaal-linguïstische vaardigheden. Dit terwijl volgens een stroming binnen de 
psychologie, embodied cognition, lichamelijke ervaringen en sensaties een 
prominentere rol verdienen bij het leren en de instructie. 
      Leren is niet alleen een kwestie van cognitieve activiteiten, maar iets waarbij het 
van belang is het totale lichaam in te zetten. De belichaamde mens ingebed in haar 
omgeving wordt ook wel aangeduid met de term “Embodied Embedded Cognition” 
(EEC). Het denken is eigenlijk niet los te zien van het lichaam waarin gedacht wordt 
(Gallagher, 2015; Hulshof, 2013). 
     Onderzoek naar embodied cognition laat zien dat cognitieve processen zoals 
denken, herinneren, waarnemen, taalbegrip en leren sterk verbonden zijn met wat er 
in de rest van ons lichaam gebeurt. De leerstof blijft beter hangen als het gekoppeld 
is aan een beweging, zoals bijvoorbeeld het uitbeelden van een verhaal i.p.v. een 
verhaal een paar keer herhaald voor te lezen. Volgens Kagan (2015, Breinvriendelijk 
onderwijs) liggen de sensorische en motorische hersengebieden vlak tegen het 
taalcentrum aan waardoor bij gelijktijdige activatie de informatie makkelijker in het 
brein opgeslagen wordt. Bij embodied learning worden bovendien leerlingen meer 
uitgedaagd tot samenwerken en creativiteit en op deze manier worden en blijven 
leerlingen ook langer en beter gemotiveerd. 
     Onze hypothese is dat er d.m.v embodied learning een positief effect zal worden 
gemeten op de leerontwikkeling bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. De 
taalontwikkeling zal bij hen op deze wijze mogelijk sterker en via andere kanalen 
geprikkeld kunnen worden.  
     Marinda van Dijk en Suzanne `t Hart, studenten Toegepaste Taalwetenschappen 
aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en werkzaam bij VierTaal Amsterdam, 
hebben samen een lespakket ontwikkeld volgens de principes van embodied learning 
en deze uitgeprobeerd op 14 basisscholen (waaronder tevens een SO Cluster 2) in 
Suriname. Hierbij hebben zij visuele leermiddelen, Nederlands met gebaren, body 
language en stemvariatie ingezet en een selectie van bruikbare en simpel in te zetten 
werkvormen geselecteerd.  
Deze werkvormen vloeien voort uit een vertrouwde en bewezen effectieve 
interventie, de Alexandertechniek (Bosman, 2008). De kinderen van de SO Cluster 2 
school reageerden hier het meest intens en interactief op door meebewegen, wijzen 
en gebaren toe te voegen. De eerste resultaten laten daarom zien dat deze aanpak 
nader onderzoek verdient. 
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Speciale gasten 
Openingssprekers: 

 

 
Chris Tetteroo 
 
Chris Tetteroo (1954) is regiodirecteur bij Stichting VierTaal, 
openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs Amsterdam, Den 
Haag, Schagen Almere. Hij heeft gewerkt als leerkracht, 
waarnemend hoofd, adjunct directeur, coördinator 
samenwerkingsverband, interim directeur en bovenschools 
manager. Heeft zich vrijwillig ingezet als Bestuurslid van de 
vereniging Simea en is nog steeds vrijwillig voorzitter voor de 
Stichting Makkelijk lezen. Hij vindt het erg belangrijk dat 
Wetenschap en praktijk bij elkaar gebracht worden en opent 
daarom heel graag met Elma Blom dit Symposium. 

 

 

 

 

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.  
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Signdanser Mirjam Stolk 
 
Mirjam Stolk is Tolk Nederlandse Gebarentaal. 

Na het behalen van haar VWO diploma in 2001, is zij de 
opleiding tot tolk Nederlandse Gebarentaal (tolk NGT) gaan 
volgen in Utrecht. In 2005 heeft zij haar diploma gehaald en 
sindsdien is zij zelfstandig aan het werk als erkend tolk 
NGT. 
 
Mensen gebruiken vaak de naam "doventolk", maar 
persoonlijk geef zij toch liever de voorkeur aan de officiële 
benaming. Het is is namelijk niet zo dat alleen doven en/of 
slechthorenden gebruik (kunnen) maken van haar 
tolkdiensten. Ook voor horenden kan een tolk NGT handig 
zijn bij communicatie met gebarentaalgebruikers.  
 
Daarom vertaalt zij, waar nodig, in twee richtingen: van gesproken Nederlands 
naar NGT (of NmG: Nederlands met Gebaren) en andersom. Daarnaast houdt zij bij 
het vertalen rekening met eventuele sociale en culturele verschillen tussen beide 
partijen, zodat zij optimaal met elkaar kunnen communiceren.  
 
Tot slot heeft zij zich gespecialiseerd in een dynamische vorm van muziek tolken die 
richting dansen gaat. Het zogenaamde signdancen. Hierbij heeft ze de afgelopen 
jaren samengewerkt met diverse Nederlandse artiesten Zo steekt zij sinds 2017 
veel tijd en energie (in de organisatie van) het Getolkte Songfestival. In 2019 werd 
het harde werken beloond met getolkte uitzendingen op nationale televisie en werd 
daarmee het eerste officiële Getolkte Songfestival gerealiseerd.  
 
Afgelopen zomer was zij, in de meeste gevallen samen met collega `s, aanwezig bij 8 
festivals waaronder Zomerspektakel aan het Meer, Concert at Sea, Appelpop en 
Bevrijdingspop Haarlem. Nadat er in 2018 dove bezoekers waren die een tolk 
meenamen naar dit laatstgenoemde festival besloot de organisatie in 2019 zelf een 
tolk in te zetten om een aantal optredens toegankelijk te maken. De tolken waren via 
picture in picture te zien op grote schermen naast het podium. Hopelijk zal deze 
gedurfde en effectieve aanpak in de nabije toekomst nog vaker navolging krijgen. 
En nu in 2020 treedt ze op bij ons op het Taal & het Brein Symposium en mogen wij 
van haar signdance genieten! 
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In de hal staan: 
 
 
 
Uitgeverij Bazalt   

Onderwijs kan altijd beter! 
 
 
 
Met Bazalt realiseer je aantoonbaar beter onderwijs! Want Bazalt koppelt onderzoek 
aan de onderwijspraktijk. We bieden werkwijzen, waarvan onderzoek bewijst dat ze 
effect hebben. Dit doen we met de beste bronnen die er in de wereld beschikbaar zijn 
op het gebied van leren en ontwikkelen van kinderen en jongeren én op het gebied 
van leidinggeven en veranderingen doorvoeren. We zijn gedreven en gericht op 
praktische toepasbaarheid, maximale impact en resultaat. Bazalt biedt 
toonaangevende uitgaven, praktische materialen en digitale applicaties die je direct 
in de praktijk kunt toepassen. Evenals resultaatgerichte trainingen, coaching, advies 
en begeleiding op de werkplek. Toonaangevend en vooruitstrevend in aanpak, met 
één focus: effect! 

 

 

  
Springlab   
 

Bewegend leren  
 
 
 
 
 
Springlab bestaat uit een groep innovatieve creatievelingen die de wereld weer in 
beweging willen krijgen. We combineren creativiteit en vindingrijkheid met onderzoek 
en wetenschappelijke kennis om een duurzame verandering teweeg te brengen. Om 
dit te realiseren geloven we in het bundelen van krachten. Samen bereik je de 
grootste dingen! Tijdens onze avontuurlijke reis nemen we onszelf niet té serieus. 
Plezier, ambitie en een flinke dosis optimisme zijn ons op het lijf geschreven. 
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           WAP-scriptieprijs 2020 
 
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 genomineerden voor de WAP-scriptieprijs 2020 zijn: 
 
Ascha van Oene (Rijksuniversiteit Groningen): `The girl lesing a book`: 
De verwerving van Engels als vreemde taal door leerlingen met een 
taalontwikkelingsstoornis (TOS). 
 
Floor van den Berg (Rijksuniversiteit Groningen): Boosting cognition in older adults 
by means of foreign language learning: A behavioral and electrophysiological 
investigation. 
 
Jelle Brouwer (Rijksuniversiteit Groningen): Chips or caviar, lazy or loyal? 
Investigating neural correlates of accent-related stereotypes about Frisian speakers 
of Dutch. 
 
Mirjam Otters (RU Nijmegen): ANTAT-CU REal Time: een gekwantificeerde 
beoordeling van de verbaal-mondelinge effectiviteit en efficiëntie middels de ANTAT. 
 
Puck Christine van Elst (Universiteit Utrecht): Als woorden tekort schieten: 
Onderzoek naar het triple-X syndroom in relatie tot taal: een casestudie. 
 
Saskia Mooijman (UvA); Linguistic processing speed in glioma patients; The 
relationship between linguistic and nonlinguistic cognitive abilities. 

 
De jury bestaat dit jaar uit de volgende leden: Judith Rispens (Universiteit van             
Amsterdam), Imme Lammertink (Universiteit van Amsterdam), Britt Hakvoort        
(Koninklijke Auris Groep) en Margreet van Koert (Universiteit van Amsterdam). 
 

33 
 



 

 

                        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 de volgende keer? Zie www.hetwap.nl. 
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Programma 
 

09:15 – 09:45   Registratie en ontvangst met koffie/thee (7e verdieping) 
 _______________________________________________________________ 
09:45 – 09:55   Welkomswoord en mededelingen (WAP-symposiumcommissie) 

 
09:55 – 10:20  Opening door Elma Blom (Taalwetenschapper) en Chris Tetteroo  
                        (voorzitter Kennisplein VierTaal) aangekondigd door Tiffany  
                        Boersma (voorzitter WAP-symposium-commissie) 

 
10:20 – 11:00   Plenaire lezing door dr. Vitória Piai ‘As we speak’: Neurale 

processen tijdens het spreken.
 

11:00 – 11:25   Koffie- en theepauze (7e verdieping) 
 

11:30 – 12:00   Parallelle sessie A 
 

12:05 – 12:35   Parallelle sessie B 
 

12:35 – 13:35   Lunch (7e verdieping), Uitgeverij Bazalt, Springlab (6e  
                        verdieping) en posterpresentaties (7e verdieping)

 
13:35 – 13:50   Intermezzo Signdanser Mirjam Stolk  

 
13:50 – 14:30   Plenaire lezing door prof. dr. Ellen Gerrits 
                        ‘De rol van IQ bij taalontwikkelingsstoornissen’ 

 
14:30 – 14:45   Uitreiking WAP-scriptieprijs 

 
14:45 – 15:10   Koffie- en theepauze (7e verdieping) 
                        Uitgeverij Bazalt, Springlab (6e  
                        verdieping) en posterpresentaties (7e verdieping) 

 
15:15 – 15:45   Parallelle sessie C

 
15:50 – 16:20   Parallelle sessie D 

16:25 – 16:55   Plenaire lezing door prof. dr. Jelle Jolles 
                         ‘Taal, denken en het brein van de adolescent’ 

 
16:55 – 17:00   Afsluiting 

 
17:00 – 18:00   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 7 en 8. 
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