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DOEL

Kennis over TOS /de zorg voor kinderen met een TOS



WAT IS TOS?
Taalontwikkelingsstoornis: stoornis in de taalontwikkeling waarvoor géén 
duidelijke medische oorzaak is aan te wijzen bij een voldoende taalaanbod.

Dus:
• Geen gehoorproblemen 
• Geen onderstimulatie
• Geen afwijking aan de spraakorganen
• Geen verminderde intelligentie
• Geen vorm van autisme, etc.

Dit kan worden aangetoond door multidisciplinaire diagnostiek (bijv. op een 
Audiologisch Centrum)



TERMINOLOGIE

Taalachterstand

Blootstellings-
achterstand
-Er wordt thuis weinig met 
kind gepraat
-Onderling weinig gesproken
in gezin
-Achterstand in het NL door 
andere moedertaal ouders

Taalontwikkelings-
stoornis

- Echt een onvermogen tot het 

leren van taal in het kind (alleen op 

taalgebied)

Gerrits e.a. (2012)



TAALONTWIKKELINGSSTOORNIS

• TOS = niet hetzelfde als een taalachterstand

• Bij TOS wordt de taalachterstand veroorzaakt door een 
stoornis in de taalontwikkeling. Niet door andere oorzaken

• Prevalentie: 5-7 % (Tomblin, 1997)



VORMEN VAN TOS

• Problemen in het taalbegrip

• Problemen in de taalproductie:

spraakproductie: articulatie / dyspraxie / fonologische 
stoornis

beperkte actieve woordenschat / 
woordvindingsproblemen

problemen in de woordvorming of zinsopbouw

problemen in het taalgebruik (pragmatiek)



HOE WORDT EEN TOS 
GEDIAGNOSTICEERD?

Door multidisciplinair onderzoek (op een AC)

• gehooronderzoek

• logopedisch onderzoek

• psychologisch onderzoek

• linguїstisch onderzoek



VROEGE DIAGNOSTIEK IS BELANGRIJK

• Hoe eerder de diagnose, hoe eerder behandeling opgestart
kan worden

• Behandeling bij zeer jonge kinderen vanaf 2 jaar effectief (Law, 
2003)

• Vroegbehandeling bij kinderen met TOS effectief (Vermeij, 
2014)



DOORVERWIJZEN VOOR DIAGNOSTIEK

• Taalscreening met 2;0 jaar bij het consultatiebureau

• Kinderopvang/school kan bij signalen TOS doorverwijzen

• In sommige regio’s nog logopediescreening in groep 2

• Ouders kunnen zelf doorverwijzing vragen bij CB of huisarts



BEHANDELING BIJ TOS

• logopedie in de eerste lijn

• zg-zorg/vroegbehandeling:

• multidisciplinaire groepsbehandeling

• oudercursus/cursussen voor familieleden

• ambulante begeleiding thuis of op de kinderopvang



ONDERWIJS VOOR KINDEREN MET TOS

• Regulier onderwijs

• Regulier onderwijs met

• licht onderwijsarrangement

• medium onderwijsarrangement

• Plaatsing cluster-2 onderwijs (intensief onderwijsarrangement)

Meer informatie over de arrangementen is te vinden op de site 
van Simea: http://arrangementen.simea.nl/arrangementen/
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