


‘De best mogelijke 
behandelresultaten worden bereikt 
als ouders een belangrijke 
rol kunnen vervullen in de 
behandeling van hun kind.’

Dit is één van de conclusies die wij het 
afgelopen jaar hebben getrokken uit al  
het onderzoek dat gedaan wordt over  
de effecten van behandeling aan kinderen 
met een taalontwikkelingsstoornis of  een 
gehoorbeperking. Dat Auris en ouders 
als partners samenwerken, is dan ook 
van groot belang. ‘Van nul tot taal’ is 
geschreven om invulling te geven aan  
dit partnerschap. 

Als je kind zich op het gebied van taal niet 
goed ontwikkelt, roept dat veel vragen op. 
Wat is er aan de hand en wat kun je als 
ouder doen? Wat helpt en wat helpt niet? 
Hoe gaan andere ouders om met dergelijke 
problemen? In deze uitgave vertellen 
ouders over hun zoektocht naar de juiste 
ondersteuning en hoe ze daarbij geholpen 
zijn door Auris en anderen. 

Daarnaast lees je hoe de normale 
taalontwikkeling verloopt en hoe dat is 
voor kinderen die doof  of  slechthorend zijn 

of  een taalontwikkelingsstoornis hebben. 
Hierbij wordt de structuur gevolgd die wij 
gebruiken in onze behandeling en die door 
Auris vorig jaar is beschreven in ontwikkel-
leerlijnen. Daarmee kan bij elk kind worden 
vastgesteld waar het afwijkt van de normale 
ontwikkeling. Daardoor kunnen wij heel 
gericht methoden inzetten waarvan de 
effectiviteit is bewezen.

In deze uitgave staan ook veel tips  
om de taalverwerving spelenderwijs te 
stimuleren. Sommige tips zullen je meer 
aanspreken dan andere. Kies zelf  welke 
tips kunnen helpen in jouw situatie. En heb 
je vragen? Dan kun je onze medewerkers 
altijd benaderen. Op deze manier kunnen 
we samen in partnerschap de behandeling 
van je kind optimaal vormgeven zodat je 
kind een zo goed mogelijke start maakt 
voor de toekomst.

‘Van nul tot taal’ is tot stand gekomen met 
medewerking van ouders die bereid waren 
hun ervaringen te delen. Wij hopen dat 
hun verhalen de lezers net zo ontroeren 
en inspireren als bij ons het geval was. 
Het realiseren van deze uitgave is mogelijk 
gemaakt door een financiële bijdrage van 
Stichting DaDa en het Fonds NutsOhra. 
Hartelijk dank hiervoor.
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Benedengrens
‘Helaas ging het op de eerste dag helemaal mis. 
De juf zong met de kinderen een liedje en Thom 
schrok zo van het geluid dat hij met zijn handen 
op zijn oren de klas uitstormde. Op het toilet  
liet hij zich voorover vallen op de grond.  
Echt bizar. De volgende ochtend zat ik met  
Thom bij de huisarts en leek hij aan één oor  
behoorlijk doof. Maar de KNO-arts vond  
geen afwijking en verwees ons door naar  
het Auris Audiologisch Centrum. Uit allerlei  
testen bleek dat onze zoon met zijn taal- en 
spraakontwikkeling op de benedengrens zat  
en dat hij een taalontwikkelingsstoornis heeft.’ 

Moeite met etiket
‘Hoewel ik zag dat Thom kenmerken heeft van 
een kind met een taalontwikkelingsstoornis, 
vond ik het moeilijk te accepteren. Je wilt liever 
geen etiket op je kind plakken. Ondertussen 
kreeg Thom logopedie en ging ik zelf ook met 
hem oefenen. Op advies van de logopedist van 
het Auris Audiologisch Centrum, die hem extra 
begeleidde op de peuterspeelzaal, schreven we 
hem in op de Auris Behandelgroep in Dordrecht 

waar hij na een half jaar terecht kon. Een lastige 
stap. “Er is toch niks mis met mijn kind,” dacht ik 
lang. Ook wilde ik hem als moeder zelf leren praten; 
dat was met de andere twee ook gelukt. Fanatiek 
bleef ik intussen dooroefenen en zag hem wat 
vooruitgaan, maar niet genoeg.’  

Toegeven aan hulp
‘Ik zat er op een gegeven moment een beetje 
doorheen. Door te praten met iemand van Auris 
Ambulante behandeling in gezinnen zag ik echt 
in dat Thom professionele hulp nodig had om te 
leren praten. Daar moest ik gewoon aan toegeven. 
Gelukkig voelde het meteen goed toen onze zoon 
eind augustus 2012 naar de Auris Behandelgroep 
ging. Thom vindt het er heerlijk en heeft in korte 
tijd zoveel geleerd! Wij als ouders krijgen praktische 
tips en worden door het team zoveel mogelijk bij 
zijn ontwikkeling betrokken en gestimuleerd om 
thuis met Thom te oefenen. Zo zijn wij thuis ook 
gaan praten met gebaren omdat het Thom helpt. 
We gebruiken de gebaren die de leidsters in zijn 
groep toepassen en wekelijks aan ons doorgeven. 
Mocht dat niet genoeg zijn voor Thom dan zou ik 
een gebarencursus gaan volgen. Maar hij gaat de 
laatste tijd zo goed vooruit met praten dat gebaren 
amper nodig zijn thuis. Binnenkort hebben we 
hierover met het team een evaluatiegesprek.’  

Meer lol in taal
‘Hij zegt dingen na, benoemt zaken, formuleert 
zinnetjes. En hij zegt weer mama tegen me! Je ziet 
dat Thom meer interesse en lol krijgt in taal. Ook is 
hij nu minder gefrustreerd omdat hij zich beter kan 
uitdrukken. In juni wordt hij vier jaar en zien wij 
hem het liefst naar dezelfde basisschool gaan als  
die van zijn broer en zus; ‘twee keer struikelen’ en 
je bent er. We hebben goede hoop dat het misschien 
gaat lukken met extra begeleiding. Uiteindelijk 
kiezen we voor de beste aanpak voor onze zoon.’  

‘Thom is een enthousiast, aanhankelijk en lief 
kind. Een beetje ondeugend soms, maar dat 

hoort bij de leeftijd. Rond zijn tweede verjaardag 
zei Thom woordjes als papa, mama, oma en 

opa. Toen stopte hij opeens met praten. Een jaar 
lang hoorde ik geen mama meer, hoe hard ik 

ook met hem oefende. Bij woordjes als oma 
kwam hij niet verder dan de klank ‘o’ en als 

hij iets wilde, wees hij aan of maakte gebaren. 
Wij dachten dat het de nasleep was van een 

heftige oorontsteking, de vierde op rij. Op de 
peuterspeelzaal zou Thom vanzelf wel met 

vriendjes gaan praten, hoopten we.’ 

Meer 
lol in 
taal

Lisa Mast over 
haar zoon Thom

‘‘Er is toch niks mis met mijn kind,” dacht ik lang

Thom Mast, 16-6-2010   
Taalontwikkelingsstoornis
AC diagnostiek, consultatie en advies en ambulante behandeling in gezinnen
Auris Behandelgroep Dordrecht
Thom (3) is de vrolijke benjamin van Lisa en Remco. Hij kan goed opschieten met broer Ruben 
(10) en zus Vera (8). Na een flinke oorontsteking stopt Thom rond zijn tweede levensjaar met 
praten. De KNO-arts constateert dat er niks mis is met het gehoor van Thom. Hij heeft een 
taalontwikkelingsstoornis zoals blijkt uit testen in het Auris Audiologisch Centrum.
    

Naam en geboortedatum:

Beperking:

Traject:

Vorm van behandeling:

Over Thom:

paspoortje
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Baby’s communiceren al met je, lang voordat 
ze woorden gaan gebruiken. Zij doen dit onder 
andere door te kijken, geluidjes te maken, 
te huilen en mimiek. Door je baby goed te 
observeren, kun je leren wat jouw kind je wil 
vertellen. Door op je baby te reageren, lever je 
een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling 
van de communicatievaardigheden. Kinderen 
leren taal doordat zij in contact zijn met 
de ander en met de omgeving. Kinderen 
ontwikkelen taalvaardigheden in verschillende 
tempo’s maar baby’s kunnen al snel:

Na een paar maanden raken baby’s meer 
geïnteresseerd in hun omgeving. Ze beginnen te kijken 
naar speelgoed zoals een rammelaar. De ouders zijn 
nog steeds het allerbelangrijkste voor de baby. 
De baby kan:

 > geluidjes maken, brabbelen zoals ‘ba ba’
 > om beurten geluidjes maken; om beurten betekent dat je baby 

een geluidje maakt, je iets terugzegt en je baby weer een 
geluidje maakt

 > meerdere verschillende geluidjes maken
 > veel voorkomende woorden herkennen die gekoppeld zijn aan 

handelingen, zoals ‘nee’ en ‘kom eens bij me’
 > geluiden maken om aandacht te vragen, bijvoorbeeld als je baby 

blij of  boos is.

Communicatie door mimiek, lachen, 
huilen, bewegen, geluiden, brabbelen

 > het verschil opmerken tussen blije en verdrietige 
uitingen

 > huilen om te laten merken hoe ze zich voelen, zoals 
hongerig of moe

 > bekende stemmen herkennen, bijvoorbeeld die van hun 
pappa of mamma

 > lachen
 > hun tong uitsteken en hun mond bewegen als je tegen 

hen praat
 > kirrende geluidjes maken zoals ‘eeee’ en ‘aaaaah’
 > schaterlachen 
 > reageren op gesproken taal
 > reageren op harde geluiden, zoals van de stofzuiger  

of een dichtslaande deur
 > geïnteresseerd je gezicht observeren, het eerste 

oogcontact maken
 > met lichaamsbewegingen iets duidelijk maken door 

bijvoorbeeld het hoofd wegdraaien als hij iets niet wil.

Dit zorgt ervoor dat je baby zich 
veilig en blij voelt en het stimuleert 
de lichamelijke ontwikkeling.

Reageer op je kind

Zing en praat 
zachtjes 
tegen je baby 
Baby’s houden van kinderrijmpjes 
en slaapliedjes. Dit bevordert 
een goede ontwikkeling van hun 
luister- en spraakvaardigheden. 

Praat bij de 
dagelijkse 
activiteiten 
Tijdens aankleden, eten en in bad 
gaan. Vertel wat er gebeurt en 
wat je doet.

Gezichtsuitdrukkingen  
Door verschillende gezichtsuitdrukkingen te laten zien, 
houd je de aandacht vast en maak je je kind vaak aan 
het lachen. 

Dit betekent een moment met zo min 
mogelijk achtergrondgeluiden; doe 
de radio en tv uit. Richt al je aandacht 
op je baby. Hierdoor leert het kind 
zich te concentreren en te luisteren.

Streel en knuffel
je baby Imiteer gezichtsuitdrukkingen, 

doe de geluidjes na en benoem 
de dingen die het ziet. Het is 
belangrijk dat je je kind volgt 
en aansluit op wat het beleeft.

Plan elke dag 
een rustpunt 
in de dag

De normale 

taalontwikkeling 

De eerste 6 maanden

De normale 
taalontwikkeling >>  

Van Nul tot Taal8 Van Nul tot Taal 9



Kinderen beginnen zich meer en 
meer uit te drukken, maar nog zonder 
taal te gebruiken. Ze richten zich op 
verschillende mensen of op voorwerpen 
en krijgen aandacht voor wat er in hun 
omgeving gebeurt. Ze reageren op hun 
eigen naam en wijzen naar voorwerpen. 

Het kind begrijpt rond de veertig 
woorden zoals drinken, schoen, auto. 
Het begrijpt ook eenvoudige vragen of 
aanwijzingen die ondersteund worden 
met gebaren. Het kind imiteert geluiden 
en gebruikt vaste klanken zoals ‘boe’ 
voor koe of ‘da’ voor dag.

Stimuleer momenten van gedeelde aandacht.  
De gezamenlijke aandacht voor een voorwerp of 
gebeurtenis is een manier om de communicatie op 
gang te brengen. Kijk samen met je kind naar dingen 
die er zijn of gebeuren; kijk bijvoorbeeld door het 
raam naar buiten. Volg de blik van je baby en vertel 
wat jullie zien: ‘Een vogel in de boom’. Of rol samen 
met een bal en maak oogcontact voordat je de  
bal rolt.

Stimuleer beurtgedrag. Als je kind een geluidje 
maakt, lach dan naar je baby en zeg iets terug. 
Wacht tot je baby weer een geluidje maakt, terwijl je 
blijft kijken en lachen. Dit zijn de eerste stappen van 
een gesprek.

Spreek’ met je gezicht en laat verschillende 
gezichtsuitdrukkingen zien die passen bij een 
situatie.

Herhaal veel, dat vergroot de voorspelbaarheid. 
Voorlezen en spelletjes als ‘Kiekeboe’ of ‘Daar komt 
een muisje aangekropen…’ zijn heel geschikt.

Moedig je baby aan om te reageren, om meer te 
willen. Schud bijvoorbeeld de rammelaar en wacht 
tot het kind laat merken dat het wil doorgaan door je 
aan te kijken, een geluidje te maken of doordat het 
naar de rammelaar grijpt.

Communicatie 
door aankijken, 
wijzen, gebaren 
en geluiden 
Ongeveer tussen 6 en 12 maanden

 > aandachtig luisteren
 > een reeks geluidjes kunnen maken
 > geluidjes maken om de aandacht te trekken  

en je daarbij aankijken
 > teruglachen als er naar hen gelachen wordt
 > je aankijken als je tegen hen praat
 > woordbegrip hebben van bepaalde woorden als papa en 

mama 
 > beginnen met zwaaibewegingen bij het gedag zeggen
 > zonder taal gaan aangeven als ze iets niet  

willen, door mimiek, negatieve geluiden maken  
of  nee-schudden

 > gaan aangeven als ze iets heel leuk vinden door te 
lachen, mimiek, positieve geluiden maken 

 > van spelletjes houden zoals ‘Kiekeboe’ en ‘Klap-eens-in-
je-handjes’

 > van speeltjes houden die geluid maken 
 > simpele opdrachten begrijpen zoals ‘geef  mamma eens 

een kus’, ‘schop de bal’, ‘geef  eens hier’, ‘raap maar op’ 
of  ‘nee, nee’

 > gebaren maken of  dingen aanwijzen, waarbij ze 
tegelijkertijd geluidjes maken om aan te geven wat ze 
willen.

Typisch voor deze leeftijd is dat kinderen:

>>  
De normale 

taalontwikkeling 
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Een ambulant behandelaar van Auris kwam 
Daan toen observeren op de kinderopvang en  
verwees ons door naar het Auris Audiologisch 
Centrum. Daar bleek uit verder onderzoek dat  
onze zoon een fonologisch probleem had. Hij 
maakte lange zinnen, maar sprak niet alle klanken 
goed uit zodat wij er niks van begrepen. Ook voor 
’t mannetje zelf was het frustrerend omdat hij de 
juiste woorden in zijn hoofd had en dacht dat  
deze goed uit zijn mond rolden.’   

Direct een klik
‘Na de diagnose kregen we ambulante 
behandeling en kwam Daan in aanmerking  
voor de behandelgroep van Auris. Daar hebben  
we even mee gewacht omdat we moesten wennen 
aan het idee dat ons kind speciale zorg nodig had. 
Daan bezocht intussen een regulier groepje voor 
peuters met een taalachterstand. Dat schoot niet 
op. We hebben toen kennisgemaakt met het team 
van de behandelgroep in Bergen op Zoom. Daan 
had direct een klik met de leidsters en de andere 
kinderen. Echt fantastisch! Na de eerste dag in de 
groep kwam mijnheer met een grote smile naar 
buiten en dan weet je als ouders dat het goed is. 
Hij leerde gebaren, kreeg individuele logopedie 
en kinderoefentherapie omdat hij een motorische 
achterstand had. Mijn vrouw en ik volgden een 
gebarencursus en oefenden veel met Daan. Zijn 

ontwikkeling ging vliegensvlug. Drie maanden later, 
op zijn derde verjaardag, zei Daan al woorden als  
‘papa, mama, opa en oma.’  

Bergopwaarts
‘Na die eerste veelbelovende maanden in de 
behandelgroep stagneerde de ontwikkeling van 
Daan vrij onverwacht. Zijn logopedist nam ons 
mee naar een spraak-taal patholoog. Na enkele 
testjes zei hij: “Hij gaat wel praten hoor want 
hij is zo slim.” Bleek dat Daan al klaar was voor 
technieken die normaal worden ingezet om oudere 
kinderen te leren praten. Vanaf dat moment ging 
het weer bergopwaarts met zijn ontwikkeling. 
Het is geweldig hoe het team onze zoon hierin 
heeft ondersteund. 

Heel blij waren wij ook met de ambulant 
behandelaar van Auris, die ons vier jaar lang met 
raad en daad heeft bijgestaan. Wij konden ons 
verhaal bij haar kwijt en zij sprak ons moed in. 
Ze hielp ons met het eetprobleem van Daan omdat 
hij door zijn chronische verkoudheid weinig had 
leren eten in zijn eerste levensjaar. Verder heeft ze 
bemiddeld in de relatie tussen Daan en zijn oudere 
broer Rick waarbij ze kenmerken van autisme 
herkende. Bij Rick is toen inderdaad de diagnose 
PDD-NOS gesteld. Best moeilijk; heb je opeens 
twee kinderen waar iets mee is. 

Ruim voordat Daan vijf werd, hebben we met 
het team van de behandelgroep gekeken naar het 
vervolgtraject. Uiteindelijk bleek een plek op een 
reguliere basisschool met een onderwijsarrangement 
voor ambulante begeleiding vanuit Auris de beste 
optie. De overgang naar zijn nieuwe school is 
stapsgewijs gegaan. Daan ging eerst wennen in 
groep 3. Ook kreeg hij een nieuwe externe logopedist. 
Na twee jaar logopedie, lukte het hem om alle letters 
goed uit te spreken in woord- en zinsverband. 
Een overwinning! Daan is een opgewekte, leergierige 
jongen die de lat voor hemzelf hoog legt. Nu hij 
verstaanbaar is, durft hij in alle opzichten te laten 
zien wat hij in huis heeft. En dat is veel!’

‘Daan hoorde het eerste jaar nauwelijks 
iets omdat hij constant verkouden was en 

oorontsteking had. Hij kreeg buisjes, maar 
zijn spraak kwam niet op gang. Op de 

kinderopvang waar hij rond zijn tweede jaar 
naartoe ging, werd daar wat laconiek op 

gereageerd. Daan zou vanzelf wel gaan praten, 
dachten ze. Twee maanden later kwam toch het 
verzoek om extra hulp in te schakelen. Ook de 
externe logopedist waar hij inmiddels naartoe 

ging, kon hem niet verder helpen.   

Daan Maas, 02-11-2007   
Fonologisch probleem
AC diagnostiek, ambulante behandeling in gezinnen, Auris Behandelgroep Bergen op Zoom  
en ambulante begeleiding van Auris Dienstverlening
Regulier basisonderwijs met rugzakbegeleiding
Als peuter vertelt Daan hele verhalen, maar vader Ronny en moeder Chantal kunnen er geen 
touw aan vastknopen. Hij stoot klanken uit als ‘uhh’. Omdat hij onverstaanbaar blijft praten, 
komt Daan uiteindelijk voor onderzoek terecht bij het Auris Audiologisch Centrum in Bergen  
op Zoom. Daar blijkt dat de spraak van Daan achterblijft door een fonologisch probleem.  
    

Naam en geboortedatum:

Beperking:

Traject:

Vorm van onderwijs:

Over Daan:

paspoortje

RONNY MAAS OVER 
ZIJN ZOON DAAN 

‘Hij durft 
zich te 
laten zien’
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De eerste woordjes komen vanaf ongeveer 14 
maanden.In de brabbelfase maken kinderen geluiden 
als mamamamam of wawadada Dit noemen we 
herhaalde articulatiebewegingen. Dat kan steeds 
dezelfde beweging zijn zoals bij mamamamam, 
of het zijn verschillende bewegingen zoals bij 
wawadada. Voor deze brabbels selecteert een kind 
meer en meer klanken uit zijn moedertaal. Eerst 
komen allerlei exotische klanken voorbij, maar 
naarmate het kind ouder wordt, gaan de groepjes 
klanken steeds meer op echte lettergrepen lijken.

 > Het kind probeert nieuwe dingen uit en is actief 
in het ontdekken van zijn omgeving. 

 > Het imiteert woorden en geluiden, zegt woorden 

na of begint zelf woorden te gebruiken. 
 > Het kan zich langer op iets concentreren, 

bijvoorbeeld langer spelen met hetzelfde 
speelgoed. 

 > Het kind herkent geluiden en begrijpt aan het 
einde van deze periode rond de 200 woorden, 
eenvoudige vragen en opdrachtjes zoals  
‘Waar is je schoen?’ en ‘Pak de bal’. 

 > Het kind gebruikt dan actief rond de  
50 woorden. 

 > Door goed te kijken naar het gedrag, de 
gebaren en de gezichtsuitdrukking, een aantal 
mogelijkheden af te gaan en te luisteren naar  
de toonhoogte, kun je achterhalen wat je  
kind precies bedoelt. 

De normale 

taalontwikkeling 

Brabbelen en de 
eerste woordjes
Ongeveer tussen 12 en 18 maanden

>>  
Gebruik veel 
verschillende geluiden 
en de naam van het 
kind om de aandacht 
te trekken. Dit kunnen 
geluiden zijn die je zelf 
maakt of het geluid 
van voorwerpen zoals 
een piep-speeltje.

 

Gebruik alledaagse gebeurtenissen 
zoals aankleden, eten geven of  
een schone luier omdoen om je 
kind naar je te laten kijken en goed 
oogcontact te maken. 
 

Praat bij de dagelijkse 
activiteiten van je kind 
zoals aankleden, eten 
en in bad gaan. Vertel 
wat er gebeurt en wat 
je doet. Bijvoorbeeld: 
‘Mama gaat jouw 
schoenen aandoen’. 

Geef je kind de 
mogelijkheid om 
te kiezen. Laat 
bijvoorbeeld een 
appel en een banaan 
zien, zodat je kind kan 
aangeven wat het wil 
eten. Zeg erbij: ‘Wil 
je een appel of een 
banaan?’ Of laat twee 
speeltjes zien, zodat het 
kan kiezen waarmee 
het wil spelen. Zeg er 
bijvoorbeeld bij: ‘Speel 
je met de pop of met  
de beer?’

Maak gebaren als je praat, zwaai 
bijvoorbeeld als je ‘dag-dag’ zegt, 
of  wijs naar de beker en pak hem 
op als je ‘drinken’ zegt.

Kijk samen naar 
boeken met 
afbeeldingen, vertel 
erbij wat je ziet en wijs 
dingen aan.

 

Zing kinderliedjes waarbij je 
gebaren maakt, zoals ‘Hoedje van 
papier’ en ‘Klap eens in je handjes’ 
en doe spelletjes zoals ‘Kiekeboe’.

 
 
 
Doe spelletjes 
waar ‘nog een 
keer’ in voorkomt 
bijvoorbeeld een bal 
naar elkaar toe rollen. 
Je kunt het rollen 
ondersteunen door 
telkens te zeggen:  
‘Nog een keer’  
of: ‘Rol de bal’.

 
 

Gebruik speelgoed en voorwerpen 
die geluid maken, boekjes met 
geluid en muziekopnames om de 
luister-vaardigheden en aandacht 
te stimuleren.

Als je kind iets 
aanwijst, zeg dan 
steeds wat het is. 
Als het probeert het 
woord na te zeggen, 
zeg het dan nog  
een keer.

 
 

Benoem de voorwerpen waar  
je kind naar kijkt; dit kunnen hun 
speeltjes zijn of  kleren, hun eigen 
armen en benen of  huishoudelijke 
voorwerpen. Hoe vaker een kind 
iets hoort, des te beter kan het  
de woorden onthouden.

 
 

Het is belangrijk 
om eerst te kijken, 
te wachten met je 
reactie, te luisteren 
en daarna pas iets 
toe te voegen. Met 
toevoegen wordt 
bedoeld dat je het 
woord of de korte zin 
die jouw kind zegt, 
langer kunt maken. 
Bijvoorbeeld als je 
kind zegt: ‘Bus groot’, 
dan kun jij antwoorden 
met: ‘De bus is heel 
groot, ja’. Lees meer 
over deze Hanen-
principes in ‘Aanbod 
voor ondersteuning’ 
verderop in dit boek.
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Het kind gaat steeds meer begrijpen van de taal 
om zich heen, maar gaat ook steeds meer taal zelf 
gebruiken. Het spreekt in losse woorden of zinnetjes 
van twee woorden of gebaren. Kinderen raken in 
deze fase vaak gefrustreerd als volwassenen hen niet 
begrijpen, wat tot driftbuien kan leiden. Probeer 
kalm te blijven en laat je kind rustig uitvertellen of 
uitleggen wat het bedoelt. Dat is bij jonge kinderen 
lastig. Probeer er achter te komen wat je kind bedoelt, 
door het te laten aanwijzen, te gebaren of jou mee te 
nemen. Zeg tegen het kind dat jij het vervelend voor 
het kind vindt dat je het niet begrijpt en laat zien dat 
je wel veel moeite doet om het te begrijpen. Het kind 
kan de situatie nog niet altijd met taal oplossen.

 > Net als in de eerdere fasen kan het kind zich 
richten op geluiden en taal. 

 > Het kind begrijpt rond de vierhonderd woorden 

en eenvoudige waar-, wat- en wie-vragen zoals 
‘Waar is de poes?‘, ‘Wat doet papa?’ of ‘Wie gaat 
eten?’. Het kan eenvoudige opdrachten uitvoeren 
zoals: ‘Leg de pop in bed’ of ‘Drink je sap’. 

 > Het kind gebruikt rond de tweehonderd woorden 
en het maakt tweewoordzinnen zoals: ‘Auto 
rijden’, ‘Die op’ of ‘Poes nou?’. Ook roept het om 
de ouders met ‘papa’ of ‘mama’. 

 > Beurtspelletjes met speelgoed vinden kinderen 
nog steeds erg leuk om te doen. 

 > Ze gaan wensen aangeven door woorden te 
gebruiken zoals: ‘die’. 

 > Als het kind iets niet wil, gebruikt het woorden 
als: ‘wil niet’ en ‘niet doen’. 

 > Ook gaat het kind steeds vaker reageren op 
vragen over handelingen of voorwerpen door ‘ja’ 
te zeggen. 

 > Het imiteert volop en gebruikt zijn eigen naam. 

>>  Praat over alledaagse gebeurtenissen, zoals de boodschappen   
 opruimen. Hierdoor kan je kind taal koppelen aan wat er gebeurt 
 in de wereld om zich heen.

>>  Gebruik voorwerpen en gebaren zodat je kind woorden  
 gemakkelijker gaat begrijpen. 

>>  Geef ook keuzes: ’Wil je de beer of de auto?’, ‘Is dit je neus  
 of je voet?’.

>>  Samen plaatjes kijken in boeken en beschrijven wat je ziet, heeft 
 hetzelfde positieve effect als het voorlezen van het boekje.  
 Het stimuleert het vermogen om zich op iets te concentreren.

>>  Herhaal wat je kind zegt en breid de  
 zin dan uit. Als je kind bijvoorbeeld  
 ‘sap’ zegt, kun je ‘Meer sap’ zeggen  
 of ‘Jij krijgt sap’. Een woord op de juiste  
 manier herhalen en de zin een beetje   
 langer maken, is de beste manier om  
 taal te stimuleren.

>>  Zorg ervoor dat je kind je gezicht kan zien als je praat.  
 Hierdoor ziet het de bewegingen van je mond en gaat het  
 de bewegingen nadoen. 

Korte zinnen in 
gesproken taal 
of gebaren
Ongeveer tussen 18 maanden en 2 jaar

De normale 

taalontwikkeling 

>>  
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Met 
sprongen 
vooruit 
gegaan 

Yvonne Kraaij 
over haar zoon Lucas

Lucas de Graaf, 11-03-2010   
Doof  met CI
AC diagnostiek, consultatie en advies, gezinsbegeleiding via Pento
Auris Behandelgroep Utrecht met gezinsbegeleiding van Pento
Na twee mislukte gehoortesten brengt de derde test aan het licht dat Lucas (4), de zoon  
van Yvonne en Ruud, niet reageert op geluid. De audioloog constateert na verder onderzoek 
dat het ventje van zes weken oud doof  is. Hoortoestellen leveren niet het gewenste resultaat 
en Lucas komt in aanmerking voor een cochleair implantaat (CI).  

Naam en geboortedatum:

Beperking:

Traject:

Vorm van behandeling:

Over Lucas:

paspoortje

 
 

Cochleair implantaat 
‘Onze zoon was zes weken toen de diagnose 
kwam en kreeg vrij snel daarna hoortoestellen 
die geen soelaas boden. Intussen kregen we 
ondersteuning van een gezinsbegeleidster van 
Pento. Dat is fijn omdat er enorm veel op je af 
komt. Zeker toen bij Lucas een CI- traject werd 
gestart in het Wilhelmina Kinderziekenhuis 
in Utrecht. Hij was toen negen maanden en 
onderging verschillende medische onderzoeken 
en daarna nog die zware operatie. Ingrijpend 
omdat je zo’n jong kind niks kunt uitleggen. 
Gelukkig is het een sterk mannetje en had hij 
na zes uur opereren in beide oren een cochleair 
implantaat. Na een herstelperiode brak het 
spannende moment aan dat het CI voor de  
eerste keer werd aangesloten. Lucas reageerde 
echter niet. Een maand later wel. Voor de eerste 
keer in zijn leventje hoorde hij geluid in de vorm 
van piepjes. Daar schrok hij zo van dat hij in 
tranen uitbarstte. Na verloop van tijd ging het 
beter. Onder begeleiding van het ziekenhuisteam 
werd de spraakprocessor geleidelijk ingesteld 
totdat het geluid optimaal was voor Lucas.   
Hij ging meer geluiden waarnemen en  
herkennen en draaide zich naar het geluid toe.’ 

Heftige periode 
‘Inmiddels waren we met Lucas veel aan 
het oefenen met gebarentaal en volgde 
ik gebarencursussen. Hij ging naar de 
vroegbehandeling van Pento, in Amersfoort en 
naar het kinderdagverblijf waar de leidsters ook 
gebarentaal leerden. De ontwikkeling van Lucas 
ging goed totdat hij anderhalf jaar na de operatie 
een grote bult achter zijn oor kreeg. Een van 
de implantaten was gaan ontsteken en moest 
eruit. Dit had niemand verwacht. Lucas verbleef 
ruim twee weken in het ziekenhuis. Een heftige 
periode. Lucas weigerde daarna zijn andere CI 
te dragen en het werd een dagelijkse strijd. Pas 
toen Lucas bijna drie was en overstapte naar de 
Auris Behandelgroep, vroeg hij er uit zichzelf om. 
Vreemde ogen dwingen!’ 

Vrolijk en leergierig 
‘Sinds hij in de behandelgroep zit, is zijn 
woordbegrip en woordenschat met sprongen 
vooruitgegaan. En dat met maar 1 CI. Zelf doe 
ik met Lucas thuis de spraakoefeningen die zijn 
logopedist opgeeft. Die intensieve aanpak helpt 
hem echt vooruit. Hij voelt zich ook goed in de 
groep, heeft vriendjes en is vrolijk, sociaal, druk 
en leergierig! Ik ben heel blij met de soepele 
samenwerking met het team. Ik heb wekelijks 
contact met de leidsters van Lucas die zich heel 
warm en betrokken opstellen. 

Lucas krijgt binnenkort een tweede CI omdat 
je met twee oren nu eenmaal beter kunt horen  
uit welke richting het geluid komt. Deze keer  
is hij ouder en kunnen we hem uitleggen wat  
hem te wachten staat. Ook op de behandel- 
groep bereiden ze hem voor op de onder- 
zoeken en de operatie. Deze ondersteuning  
is echt waardevol en noodzakelijk voor Lucas.  
Misschien dat hij op termijn naar een reguliere 
basisschool kan, maar voorlopig zit hij prima  
op zijn plek.’  

‘Inmiddels kan ik het prima over mijn 
lippen krijgen dat Lucas doof is. Met een 

gehoorverlies van 110/120 decibel kun 
je ook moeilijk volhouden dat hij ernstig 

slechthorend is. Maar je bent wel een tijd aan 
het worstelen voordat je het kunt accepteren. 
Doofheid komt niet voor in de familie van zijn 

vader en bij mij is het lastig te achterhalen 
omdat ik ben geadopteerd. Aanvankelijk 

dachten we na die eerste gehoortesten dat 
het goed zou komen. Echt ongerust werden 

we toen Lucas bij de derde test opnieuw 
slecht scoorde. Je wilt dan het liefst meteen 

weten wat er met je kind aan de hand is.’ 
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Gebruik prentenboeken. Soms 
horen daar knuffels of poppen 
bij, zoals Rupsje Nooitgenoeg 
en Dikkie Dik. Maak je geen 
zorgen over het steeds weer 
opnieuw vertellen van hetzelfde 
verhaaltje. Herhaling helpt 
kinderen om de taal die ze 
horen, te begrijpen en te 
onthouden.

Door de zinnetjes van je kind 
uit te breiden, laat je zien hoe 
woorden bij elkaar passen. 
Bijvoorbeeld als je kind zegt 
‘Pop haar’, kun je de zin 
uitbreiden tot: ‘De pop heeft 
haar’ of ‘Het haar kammen’. 
Je blijft je kind imiteren, maar 
voegt ook nieuwe woorden toe.

Geef je kind steeds weer het juiste voorbeeld 
van klanken, woorden en zinnen. Dit is vooral 
belangrijk als het sommige woorden of klanken 
moeilijk vindt. Corrigeer het kind niet, want 
als je corrigeert of het opnieuw laat zeggen, 
kan het zich gefrustreerd of boos gaan voelen. 
Herhaal gewoon wat het heeft gezegd, maar 
dan met de juiste woorden en uitspraak. Na een 
tijdje kan uw kind het zelf goed zeggen. Als 
je kind zegt: ‘Poe, poe’, dan kun je reageren 
met: ‘Dat is een poes’. Of bij ‘Mag ik naan?’ 
antwoord je met: ‘Ja, jij mag een banaan’.

Zing veel kinderliedjes 
met je kind en bied het 
daarin keuzes aan.

Vaak vinden kinderen het leuk om te 
helpen. Door met dagelijkse bezigheden  
te helpen, krijgen ze alle gelegenheid  
om iets te zeggen over voorwerpen en 
dingen die ze doen. Hierdoor vergroot  
hun woordenschat. Je kunt ook zelf 
dingen benoemen en de woorden  
op een natuurlijke manier herhalen.

Door samen te spelen of  aan iets te werken is er 
contact en interactie. Zo kun je taal toevoegen aan 
de taal van je kind. Als je iets aanwijst, benoem 
je wat je ziet. Als je iets doet, vertel je wat je 
doet. Geef  daarbij het kind de gelegenheid om te 
reageren en zelf  iets te zeggen. Wachten op een 
reactie en luisteren naar je kind zijn voor ouders 
belangrijke vaardigheden. Laat zien dat je luistert 
en geef  je kind alle tijd die het nodig heeft om zijn 
verhaal te vertellen. 

Het kind speelt met andere kinderen en begint 
dingen te delen. Het vindt het fijn om bekende 
verhaaltjes en liedjes vaak te horen. Ze doen mee 
met de gebaren die erbij horen zoals bij ‘In de 
maneschijn’ en ‘Klap eens in je handjes’. In deze 
fase komt het voor dat sommige kinderen moeite 
hebben met het maken van zinnen. Ze willen al 
hun ideeën vertellen terwijl hun taalvaardigheid 
nog niet groot genoeg is. In deze periode waarin 
kinderen ingewikkelder en langere zinnen leren 
maken, komt niet-vloeiend spreken voor.  
Meestal is dit tijdelijk.

 > Kinderen stellen nu veel vragen, ze leren 
graag nieuwe woorden en willen weten hoe 
dingen heten. 

 > Ze kunnen in deze fase ongeveer vijf minuten 

naar een eenvoudig verhaaltje luisteren       
dat ondersteund wordt met plaatjes. 

 > Ze begrijpen tussen 300 en 1250 woorden. 
 > Het kind begrijpt opdrachten als: ‘Pak de 

puzzel uit de kast’, ‘Laat Teddy springen’       
of ‘Zet de pop maar neer’. 

 > Het zingt mee met liedjes, praat tegen een 
ander kind en geeft een ander kind antwoord.

 > Het kind gebruikt rond de 900 woorden en het 
maakt driewoordzinnen zoals: ‘Maarten ook 
eten’, Mag ik e b(r)oodje?’, ‘Jij ook spuitete 
hebbe’ of ‘Meer sap drinken’. 

 > Lange woorden worden vaak afgekort: banaan 
wordt ‘naan’, paraplu wordt ‘papu’ en televisie 
wordt ‘tiesie’. 

 > Het kind gebruikt het woordje ‘ik’ en praat 
over iets wat het heeft meegemaakt.

De normale 

taalontwikkeling 

Spreken 
in langere zinnen 
Ongeveer tussen 2 en 3 jaar

>>  
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Kinderen leren actief  taal doordat ze nieuwsgierig zijn 
en veel vragen stellen. Ze praten spontaan over thuis en 
voeren een gesprekje met andere kinderen. Ze maken nog 
fouten met het vervoegen van de werkwoorden, bijvoorbeeld 
‘gezwemd’ voor ‘gezwommen’ of  ‘geloopt’ voor ‘gelopen’. 
Dat is heel normaal.

 > Ze vinden doen-alsof-spelletjes zoals winkeltje spelen 
of  buschauffeur spelen erg leuk. 

 > Ze beschrijven dingen die ze hebben gedaan, zoals 
‘Park geweest’. 

 > Ze begrijpen woorden die te maken hebben met 
kleuren, getallen en tijd, zoals ‘rode auto’, ‘drie vingers’ 
‘gisteren’ en ‘morgen’. 

 > Ook beginnen ze eenvoudige grapjes leuk te vinden. 
 > Het kind kan vijf  tot tien minuten naar een verhaaltje 

luisteren en begrijpt meer dan 1200 woorden. 
 > Het kan ook minder logische opdrachten uitvoeren 

zoals: ‘Leg het potlood op het bed’. Op den duur 
begrijpt het ook samengestelde opdrachten zoals:   
‘Pak de grote auto en zet hem in de kast’. 

 > Het begrijpt eenvoudige waarom-, wanneer- en       
hoe-vragen. 

 > Het kind gebruikt meer dan 1000 woorden en maakt vier- 
en vijfwoordzinnen zoals: ‘Mag ik die hebben?’, ‘De trein 
gaat heel hard’, ‘Waar hoort die nou?’, ‘Heb jij nieuwe 
jas gekoopt?’ of  ‘Ik lus ook noepje’. Later maakt het nog 
langere zinnen, met ‘en’, ‘maar’ en ‘als-dan’ zoals: ‘Gaan 
we poetsen en naar bed’, ‘Maar ik ben zo klaar hoor’ of  
‘Als ik vier ben dan ga ik van de grote glijbaan’. 

 > Het kind stelt wie-, wat-, en waar-vragen en later ook 
waarom-, wanneer- en hoe-vragen. 

Om goede zinnen te leren zeggen, 
is het belangrijk dat kinderen 
woorden in opeenvolgende rij kunnen 
onthouden en uitspreken. Spelletjes 
waarbij kinderen zinnetjes herhalen 
bijvoorbeeld in liedjes of versjes zijn 
geschikt om dat te oefenen. Om de 
wereld om zich heen te begrijpen, 
ordent een kind graag. Bijvoorbeeld 
door alle auto’s van een bepaalde kleur 
bij elkaar te zetten, of door de blokken 
van groot naar klein te leggen. 
Benoem samen wat er te zien is want 
dat bevordert het taal-denken. Het 
herhalen van dagelijkse rituelen in 
een bepaalde volgorde lenen zich ook 
goed om te vertellen wat er gebeurt. 
Zo ontstaat als het ware een kort 
verhaaltje. 

Probeer om op een vast tijdstip van 
de dag met je kind te praten over 
wat er die dag gebeurd is. Je neemt 
dan echt de tijd voor elkaar. Zo’n 
gesprekje lokt uit om over dingen  
te praten die buiten het hier  
en nu staan.  

Gebruik zo vaak je kunt plaatjes 
of voorwerpen om je kind te 
helpen de aandacht erbij te 
houden. Zo kun je plaatjes uit 
boeken gebruiken of met poppen 
een verhaaltje uitbeelden. Met 
gebaren en je gezichtsuitdrukking 
kun je iets duidelijker maken.

Doe mee met je kind in het doen-alsof-spel. Laat 
je kind beginnen en kijk samen waar de fantasie 
toe leidt. Probeer te reageren op wat het zegt  
en doet, en stel niet te veel vragen. De rollen omdraaien kan voor 

een kind dikke pret zijn: het kind 
vraagt de volwassene om dingen 
te doen. Dit soort spelletjes maakt 
taal leuk en het zorgt er voor 
dat de woordenschat in nieuwe 
situaties groeit.

Praat met je kind over de dagen van de 
week; daardoor ontwikkelt het een goed 
tijdsbesef. Visualiseer de dagen van de 
week op een groot vel papier, op een 
schoolbord, whiteboard of prikbord. 
Gebruik er plaatjes of foto’s bij.

De normale 

taalontwikkeling 

Ongeveer vanaf drie jaar

>>  
Groei van de 
communicatie 
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Bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis is er iets 
anders aan de hand. Taal leren is een ingewikkeld proces. Er 
zijn theorieën die zeggen dat een taalontwikkelingsstoornis 
een neurologische oorzaak heeft. Door de hersenen wordt 
taal dan minder goed verwerkt. Maar heel veel weten we 
daar nog niet over. Duidelijk is wel dat kinderen met een 
taalontwikkelingsstoornis bijvoorbeeld moeite hebben  
met het onthouden en leren van woorden en klanken. 
Bij jonge kinderen is het verschil tussen een achterstand  
en een stoornis lastig vast te stellen. 
 
Als de huisarts of de arts op het consultatiebureau 
vermoedt dat sprake is van een achterstand of stoornis, zal 
hij voor onderzoek doorverwijzen naar een Audiologisch 
Centrum. Hier wordt uitgezocht of er sprake is van een 
taalachterstand of een taalontwikkelingsstoornis. Ook 
wordt daar advies gegeven over de stappen die genomen 
kunnen worden om de taalontwikkeling op gang te krijgen 
en te stimuleren.

Het is belangrijk dat er eerst vastgesteld wordt wat er 
precies aan de hand is. Een multidisciplinair onderzoek 
(door verschillende specialisten) vindt plaats. Hierdoor 
wordt uitgesloten dat er sprake is van een gehoorprobleem 
of ontwikkelachterstand. Dit gebeurt vóórdat er gestart 
wordt met bijvoorbeeld vrijgevestigde logopedie. Op  
deze manier gaat geen kostbare behandeltijd verloren.
 

Een taalontwikkelings-
stoornis 
Bij een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is het nodig dat 
het kind specialistische hulp krijgt.  
 
 

De oorzaak van een  
taalontwikkelingsstoornis
De taalverwerving verloopt bij de meeste kinderen 

vanzelf maar er zijn ook kinderen die specifieke 
problemen hebben met de taalverwerving. Er is 
geen eenduidige oorzaak aan te wijzen voor deze 
taalontwikkelingsstoornis. 

>> Het is niet het gevolg van een andere stoornis  
of problematiek. 

>> Het is niet te wijten aan intelligentieproblemen, 
gehoorverlies, lichamelijke problemen of sociaal-
emotionele problemen. 

>> Het is ook niet het gevolg van onvoldoende 
taalaanbod.   

Hoe een taalontwikkelingsstoornis er precies uit ziet, 
kan verschillen en de verschijningsvorm verandert vaak 
naarmate kinderen ouder worden. 
 

De signalen
De belangrijkste signalen van een 
taalontwikkelingsstoornis kunnen zijn:

 > de ontwikkeling van taal en uitspraak loopt achter 
bij leeftijdgenootjes en verloopt ook echt anders; het 
kind maakt bijvoorbeeld niet alleen kortere zinnen 
dan zijn leeftijdgenootjes maar maakt ook fouten 
met de woordvolgorde 

 > de logopedie slaat niet aan en ondanks de extra 
ondersteuning van de logopedist wordt  
de taalachterstand niet ingelopen.  

Bij een kind met een taalontwikkelingsstoornis 
merk je vaak dat er problemen zijn met zinsbouw, 
werkwoordsvormen, taalbegrip, woordenschat, 
taalgebruik en spraak. Vaak heeft het kind niet op  
al deze punten problemen: dan komt een deel van de 
taalontwikkeling wel op gang maar een ander deel niet. 
Er kunnen dus tekortkomingen zijn op verschillende 
hieronder genoemde gebieden.  

Ouders die merken dat hun kind niet gaat brabbelen of praten, maken zich 
zorgen. Ze zoeken hulp bij de huisarts of consultatiebureauarts. Het is dan nog 
niet duidelijk of het kind een taalachterstand of een taalontwikkelingsstoornis 
(TOS) heeft. Een taalachterstand kan ontstaan als het kind bijvoorbeeld te weinig 
taalaanbod krijgt, of als het kind niets hoeft te zeggen omdat het toch wel 
begrepen wordt. Een taalachterstand kan worden ingelopen als de omgeving 
voldoende taal aanbiedt en een logopedist wordt ingeschakeld. 

Kinderen met een  
taalontwikkelings-
stoornis
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Als je twijfelt of je kind een taalachterstand 
heeft of een taalontwikkelingsstoornis 
kun je vragen aan de KNO-arts of het 
consultatiebureau om je kind te laten testen. 
Dat kan bij een Audiologisch Centrum of 
een logopedist. Het is belangrijk om een 
taalontwikkelingsstoornis (TOS) vroeg te 
signaleren en op te sporen. Laat daarom 
je kind eerst door een multidisciplinair 
team (allerlei specialisten) onderzoeken. 
Dan weet je wat er precies aan de hand is. 
Gehoorproblemen en een ontwikkelachterstand 
worden daarmee uitgesloten. Deze manier van 
werken is volgens de richtlijnen van het RIVM.

Als er problemen zijn met de taalverwerving 
kan er snel gestart worden met de juiste 
behandeling. Dat voorkomt ergere problemen. 
In de gevoelige fase voor taalverwerving is 
het effect van de behandeling het grootst. 
Die wordt bij een vroege opsporing zoveel 
mogelijk benut. Na het zevende jaar is  
het voor een kind veel moeilijker om  
een taalachterstand in te halen.

Bijkomende problemen 
Via taal kunnen we onze wensen, emoties, 
bedoelingen verwoorden. Als een kind 
onvoldoende taalvaardig is, heeft het vaak 
moeite met het meedoen in zijn omgeving. Het is 
moeilijk om zich voldoende met taal te redden.

>> De meeste kennisoverdracht gebeurt door 
middel van gesproken of geschreven taal.  
Als de taalvaardigheid onvoldoende is,  
kan dat leiden tot leerproblemen. 

>> Als je de wereld om je heen niet goed 
begrijpt, kan dat heel frustrerend zijn. 
Sommige kinderen reageren dan boos of 
agressief. Er zijn ook kinderen met een 
taalontwikkelingsstoornis die zich door 
het gevoel van onmacht terugtrekken 
in hun eigen wereld en steeds minder 
communiceren. 

Samenvatting 
Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis 
hebben vaak problemen op een aantal van de 
hieronder genoemde gebieden.

>> Het verwerven van de grammatica van de taal 
(zinsbouw, woordvorming).

>> Het begrijpen van de boodschap (taalbegrip) 
en de hoeveelheid woorden die ze  
kennen en de betekenis van die  
woorden (woordenschat). 

>> Hoe mensen met elkaar praten en 
communiceren (taalgebruik).  

>> De uitspraak van klanken en lange  
woorden (spraak). 

Zinsbouw 
Het kind leert vooral zinnen maken in de eerste  
vier jaar van zijn leven. Dit begint met het zeggen  
van losse woorden zoals: papa, mama, ja. Daarna 
volgen korte zinnen en uiteindelijk kan het kind 
volledige zinnen maken die grammaticaal kloppen.
Sommige kinderen met een taalontwikkelingsstoornis 
maken in vergelijking met leeftijdgenoten veel 
simpelere en kortere zinnen. Woorden staan op de
verkeerde plaats in de zin of worden weggelaten.  
Het kind gebruikt de lidwoorden ‘de’ en ‘het’ vaak
niet juist of laat ze weg. Sommige kinderen hebben 
moeite met woorden zoals ik, mij, hij, zij, jou, hem. 
Ze maken zelf minder samengestelde zinnen met 
de woorden maar, en, want, als of omdat. Als ze 
dit op een gegeven moment wel gaan doen, dan is 
het vaak met meer fouten dan kinderen zonder 
een taalontwikkelingsstoornis.  

Woordvorming 
Het toepassen van werkwoordsvormen is vaak lastig. 
Denk daarbij bijvoorbeeld aan het woord lopen. De 
vervoeging ‘liep’ en ‘gelopen’ vindt een kind met een 
taalontwikkelingsstoornis lastig om te gebruiken.  
Het kind maakt er vaak, ook als het eigenlijk die fase 
in de taalverwerving al voorbij is, nog steeds ‘loopte’  
en ‘geloopt’ van. 
 

Taalbegrip 
Een aantal kinderen met een taalontwikkelings-
stoornis begrijpt taal minder goed. Dit merk je als 
ouder niet altijd op. Als je iets vraagt aan je kind, lijkt 
het je te begrijpen. Het doet wat je gevraagd hebt. 
Bijvoorbeeld na het voorlezen van een boek, zeg je: 
‘Leg het boek maar in de mand.’ Het kind legt het 
boek in de mand. Het is nu de vraag of jouw kind je 
heeft begrepen omdat hij de opdracht begreep, of dat 
het uit de situatie opmaakte wat er van hem verwacht 
werd. Het kan zijn dat het kind in een andere situatie, 
op een andere plek, een opdracht met het voorzetsel 
‘in’ niet begrijpt. 
 
Kinderen met taalbegripsproblemen hebben  
moeite met het uitvoeren van niet alledaagse 
opdrachten zoals: ‘Leg je schoenen op het bed’.  
Ze vinden tegenstellingen, kleuren en vormen lastig. 
Opdrachten die bestaan uit twee onderdelen geven 
vaak problemen, zoals: ‘Leg het speelgoed maar in 
de blauwe kist onder de tafel’. Ook vraagzinnen met 

de woorden wie, wat, waar, waarom, wanneer en 
hoe kunnen zij niet altijd begrijpen, net zoals lange 
zinnen die eigenlijk bestaan uit twee zinnen achter 
elkaar. Zoals de zin die je net gelezen hebt  
(een samengestelde zin). 

Woordenschat 
Het totaal aan woorden dat een kind begrijpt 
en gebruikt, noemen we zijn woordenschat.  
Meestal is de woordenschat van een kind met 
een taalontwikkelingsstoornis kleiner dan 
die van leeftijdgenoten. Kinderen met een 
taalontwikkelingsstoornis begrijpen woorden 
soms onvoldoende (passieve woordenschat) of 
zij gebruiken een klein aantal woorden (actieve 
woordenschat). Ook raakt het kind woorden ‘kwijt’ 
die het eerder wel kende; zo kan het een tijdje het 
woord ‘hond’ gebruiken en daarna niet meer.  

Taalgebruik 
Het kind vindt het soms moeilijk om te praten:  
het zegt bijvoorbeeld geen gedag, geen dankjewel  
of alsjeblieft. Het is moeilijk voor het kind om iets  
te vertellen op een manier die een ander ook werkelijk 
begrijpt. Het kind heeft er moeite mee om zelf een 
gesprekje te beginnen. Binnen een gesprek is het  
om de beurt spreken vaak lastig. Het verwoorden van 
emoties is moeilijk, net zoals het aangeven van wat 
het graag wil of het stellen van vragen. Het heeft  
hulp nodig bij het oplossen van ruzies.  

Spraak 
Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis hebben 
soms ook spraakproblemen. Zij kunnen woorden niet 
goed uitspreken of maken opvallende uitspraakfouten 
Voor ouders is het vaak lastig om te herkennen dat 
het andere fouten zijn dan fouten die kinderen op die 
leeftijd normaal maken. Een logopedist kan die wel 
herkennen. Deze kinderen  kunnen bijvoorbeeld wel 
de klanken maken maar de woorden toch niet goed 
uitspreken. Ze hebben wel een goede mondmotoriek 
maar maken toch fouten in de uitspraak. Er komen 
soms niet-normale vereenvoudigingen in de taal voor: 
zij laten klanken uit woorden weg of vervangen die 
door andere klanken (huttou in plaats van juffrouw). 
Of zij hebben motorische problemen of een schisis 
(gehemeltespleet), waardoor zij spraakklanken niet 
goed kunnen vormen en uitspreken.
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Grote achterstand 
‘Ray was bijna drie jaar toen hij uitgebreid werd 
getest in het Audiologisch Centrum. Daaruit 
kwam naar voren dat Ray vocht achter zijn 
trommelvliezen had wat een gehoorverlies 
van 30 procent veroorzaakte. Inmiddels heeft 
hij buisjes. Verder bleek Ray een zeer grote 
achterstand te hebben op het gebied van 
taalbegrip, woordenkennis en zinsontwikkeling. 
We hebben onze zoon direct aangemeld bij de 
Auris Behandelgroep in Utrecht. Hij kwam op 
de wachtlijst en ging in de tussentijd naar een 
externe logopedist. In januari 2013 startte Ray  
in een instroomgroep voor twee ochtenden.  
Hij vond het er meteen heel gaaf. Omdat in de 
groep alles gericht is op taal zagen wij al snel  
een enorme groei.’  

Gebarentaal 
‘In mei stroomde Ray door naar de reguliere 
behandelgroep waar hij drie dagen naartoe ging. 
Hij ontwikkelde zich als een speer. Omdat hij zich 

steeds beter kon uiten, gedroeg hij zich  
ook minder als een clown. Als hij vroeger iets  
niet begreep, liet hij zich expres vallen en ging dan 
schaterlachen. Puur om ons af te leiden. Naast dat 
hij meer losse woordjes en korte zinnetjes ging 
zeggen, was hij beter te verstaan. Ook pikte hij 
gemakkelijk de gebaren op die de leidsters van de 
groep inzetten. Thuis gebruikte hij ook gebaren als 
hij een woord lastig vond om uit te spreken zoals 
‘schaatsen’ of ‘boterham’. Ik heb een gebarencursus 
gevolgd en zat elke woensdag met Ray bij de 
logopedist van zijn groep om te leren hoe ik thuis 
de oefeningen en gebaren op dezelfde manier kon 
aanbieden. Van ouders wordt ook verwacht dat ze 
actief samenwerken met het team. En ik vond het 
zelf prettig om zo betrokken te worden bij  
zijn ontwikkeling.’   

Inhaalslag 
‘Eind december namen we afscheid van de 
behandelgroep want Ray mocht naar groep 1 
van een reguliere basisschool. Hij scoorde op alle 
taaltesten gemiddeld en kwam niet in aanmerking 
voor een onderwijsarrangement van Auris. Nooit 
hadden we durven dromen dat hij zo snel zijn 
forse achterstand zou inhalen. Zonder de goede 
begeleiding en aanpak van het behandelteam 
was dat niet gelukt. De visuele ondersteuning 
van taal naast de structuur, rust en veiligheid 
in de groep, deden Ray goed. De logopedist van 
de behandelgroep noemde de vooruitgang van 
onze zoon ook opmerkelijk. Ze zei dat het een 
combinatie is van de taal leren, meegroeien met 
leeftijdgenoten en een inhaalslag maken.  

Ray doet het heel goed op zijn nieuwe school. De 
kleuterleidsters weten hoe ze met hem om moeten 
gaan dankzij een uitvoerige overdracht. Voorlopig 
krijgt hij nog logopedie. De focus ligt op actieve 
woordenschat en begrip. Als hij druk is in zijn 
hoofd, kort hij lange woorden in. Ook heeft hij  
nog veel bevestiging nodig. Maar de verwachting is 
positief. Het is een slim mannetje dat er wel komt!’

‘Onze dochter was ook laat met praten, dus 
we dachten bij Ray niet meteen aan het ergste 

toen hij weinig sprak. Elke ochtend deed ik met 
Ray hetzelfde ritueel. We trokken het rolgordijn 
omhoog, keken naar buiten en begroetten dan  

de vogels, de bomen en de auto’s. Maar Ray 
pikte mijn woorden niet op. De kinderarts zei dat 

we een half jaartje geduld moesten hebben. Hij 
was immers zes weken te vroeg geboren. Maar 

ik zag geen vooruitgang en drong aan op verder 
onderzoek. Ik vertrouwde het gewoon niet. De 

KNO-arts die geen gehoorafwijking kon vinden 
bij Ray verwees ons door naar het audiologisch 

centrum. Door de zomervakantie duurde het 
langer dan gebruikelijk voordat hij daar terecht 
kon. Frustrerend als je zo graag wilt weten wat 

er met je kind aan de hand is.’ 

Hij komt 
er wel! 

Maaike van Roosmalen 
over haar zoon Ray

Ray Teeuwisse, 18-10-2009   
Taalontwikkelingsstoornis
AC diagnostiek, consultatie en advies, Auris Behandelgroep Utrecht 
Regulier onderwijs, groep 1
Ray (4) verrast zijn ouders Maaike en Patrick en zijn zusje door al na 34 weken ter wereld te 
komen. Als Ray tweeëneenhalf  jaar oud is en nauwelijks praat, komt hij via de kinderarts bij de 
KNO-arts terecht. Die kan geen bijzonderheden vinden. Uit testen in het Audiologisch Centrum 
in Utrecht blijkt dat Ray een taalontwikkelingsstoornis heeft. 

Naam en geboortedatum:

Beperking:

Traject:

Vorm van onderwijs:

Over Ray:

paspoortje
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Ontdekken en onderzoeken 
Als kinderen ongeveer twee weken oud zijn, wordt een 
gehoortest afgenomen door een medewerker van het 
consultatiebureau. Als de uitslag van de eerste gehoortest 
onvoldoende is, wordt de gehoortest na ongeveer een 
week herhaald. Is de uitslag van de tweede gehoortest  
ook onvoldoende dan krijgt uw kind een derde test. Als 
ook een derde test geen voldoende uitslag geeft, wordt  
uw kind verwezen naar een Audiologisch Centrum voor 
een uitgebreid vervolgonderzoek. Als uit vervolgonderzoek 
blijkt dat uw kind een blijvend gehoorverlies heeft aan  
één of  beide oren, adviseert het Audiologisch Centrum  
u vervolgens over de behandeling en begeleiding.

Auris Zorg 
Via het ziekenhuis, het Audiologisch Centrum of  andere 
verwijzers vinden ouders de weg naar Auris Zorg. Deze 
zorg omvat onder meer Auris Ambulante behandeling in 
gezinnen of  plaatsing in een Auris Behandelgroep. Meer 
hierover lees je in ‘Aanbod en ondersteuning’ verderop in 
dit boek. Samen met u wordt gekeken wat de beste vorm  
van zorg voor uw kind is.

Taalverwervingsprobleem
Dove en slechthorende kinderen hebben een probleem 
met de verwerving van de gesproken taal omdat die voor 
hen niet goed waarneembaar is. Zij kunnen de gesproken 
taal die in hun omgeving wordt gebruikt vaak niet goed 
genoeg volgen. Horende kinderen leren veel van de 
dingen die zij om zich heen horen: spelende kinderen, 
pratende volwassenen, de televisie en de radio. 

Dove en slechthorende kinderen krijgen van de gesproken 
taal veel minder mee. Deze kinderen zijn afhankelijk van 
de informatie die direct en bewust wordt aangeboden. 
Ouders, opvoeders, familieleden en mensen die direct 
betrokken zijn bij het dove of  slechthorende kind 
moeten zich hier van bewust zijn. 
 

Verschillende talen
Gesproken Nederlands en Nederlandse Gebarentaal zijn 
twee verschillende talen. Nederlands met Gebaren is geen 
taal maar een systeem dat de gesproken taal ondersteunt. 
Kinderen die doof  of  slechthorend zijn hebben vaak 
niet genoeg aan alleen maar gesproken Nederlands. 
Om hen te helpen, is het goed om tegelijk met het 
spreken ook gebaren te gebruiken die de gesproken 
taal ondersteunen. We noemen dit: Nederlands met 
Gebaren (NmG). Dit is een belangrijk hulpmiddel in de 
communicatie. Toch is NmG niet altijd goed toegankelijk 
voor dove en ernstig slechthorende kinderen. Dat komt 
omdat in NmG lang niet alle woorden ondersteund kunnen 
worden. Ook is de grammatica van het Nederlands niet zo 
geschikt om in gebaren te laten zien. Dat is anders met 
de Nederlandse Gebarentaal (NGT). Dat is een visuele 
taal met een eigen grammatica en gebarenschat. Deze 
taal doet geen beroep op het gehoor en is voor dove en 
slechthorende kinderen geen probleem. Zij kunnen daarin 
moeiteloos leren communiceren. 

De Koninklijke Auris Groep heeft tweetalige 
behandelgroepen en scholen met tweetalig onderwijs.  
Daar wordt naast Nederlands ook de Nederlandse 
Gebarentaal gebruikt en onderwezen.

Dove en 
slechthorende 

kinderen
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Gun jezelf de tijd om te leren omgaan 

met gebaren; het hoeft niet meteen 

perfect te gaan.

Het belangrijkste is dat je je kind op  

een gewone manier behandelt en 

goed contact blijft houden.

Zorg dat je kind niet tegen het licht in kijkt 

als je met hem bezig bent of met hem 

speelt want dan kan hij je gezicht en mond 

niet goed zien.

Het is belangrijk dat het licht genoeg is 

zodat je elkaar goed kunt zien. 

Gebruik je stem als je denkt dat je kind 

nog wel wat kan horen of als jij je daar 

prettig bij voelt.

Wacht altijd met praten of gebaren tot  

je kind naar je kijkt. Als dat lang duurt, 

kun je hem zachtjes aantikken op de  

borst of de handjes. Draai nooit het 

hoofd naar je toe; voor je kind is dat 

geen prettig gevoel.

Gebruik de gebaren die je geleerd 

hebt. Als je ergens geen gebaar 

voor weet, kun je het opzoeken in 

een gebarenboek. Er zijn mooie 

gebarenboeken met duidelijke plaatjes te 

koop. Op de website van het Nederlands 

Gebarencentrum staat een online 

bibliotheek met gebaren. 

Als je de gebaren die geleerd hebt wilt 

oefenen, kun je dat goed doen tijdens het 

voorlezen. Je kind krijgt graag hetzelfde 

verhaal vele malen te voorgelezen. Zorg 

er wel voor dat je kind naar je kijkt als 

je gebaart.

Gebruik duidelijke mimiek en lichaamstaal.

Meer tips krijg je vooral op de gebaren-

cursussen. 

Medewerkers van Auris stimuleren 
ouders van dove en slechthorende 
kinderen om gebaren te gebruiken. Het 
is voor sommige ouders een grote stap 
om dat te doen. Daarom organiseert 
Auris verschillende cursussen voor 
het leren van gebaren en het leren van 
communiceren met je slechthorende of 
dove kind. In het hoofdstuk ‘Aanbod voor 
ondersteuning’ verderop in dit boek, 
lees je daar meer over. 

Cursussen

Voor dove en 
slechthorende 
kinderen

>>  
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motoriek, spel en  
sociaal-emotionele  
ontwikkeling

Door te bewegen, ontdek je de ruimte om je heen. Zo leer 
je nieuwe dingen en woorden. Motoriek heeft invloed op je 
taalontwikkeling. Je beweegt minder als je motoriek, vertraagd 
is of  als je daar moeite mee hebt. Je zult dan ook minder 
nieuwe ervaringen opdoen en minder dingen ontdekken. 
De motorische ontwikkeling verloopt bij kinderen met een 
beperking soms anders en vertraagd dan bij kinderen  
zonder een beperking. 

Motoriek en een taalontwikkelingsstoornis  
Een kind met een taalontwikkelingsstoornis heeft soms last 
van meerdere problemen.  De oorzaak kan verschillen, soms 
is die neurologisch maar vaak is die niet te duiden. Bij elk kind 
is dat weer anders. Als er problemen zijn met de motoriek kun 
je bij de kinderen signalen herkennen en vallen de hieronder 
genoemde punten op.  

 > Het kind bereikt de mijlpalen van zitten, kruipen, staan en 
los lopen vaak op een later tijdstip dan andere kinderen. 

 > Het heeft vaak problemen met het bewaren van zijn 
evenwicht; de bewegingen verlopen niet vloeiend  
(grove motoriek). 

 > Het kind heeft ook vaak problemen met tekenen  
en knutselen (fijne motoriek). 

Motoriek en doof/slechthorendheid 
Voor dove en slechthorende kinderen kan de oorzaak van  
de beperking in hun gehoororgaan zitten. Omdat daar ook het 
evenwichtsorgaan zit, kan dit van invloed zijn op de motoriek 
van deze kinderen. Bij dove en slechthorende kinderen zien we 
wel dat zij soms minder goed kunnen schoppen, springen en 
vangen. Ook de coördinatie van de bewegingen is vaak minder 
goed dan bij horende kinderen. Regelmatig zie je  

Door te spelen leert het kind een aantal vaardigheden die het 
later kan gebruiken, onder andere op school en in zijn sociale 
contacten. Spelen is dus belangrijk voor de ontwikkeling van het 
kind. Spelen is een natuurlijke manier om taal te ontwikkelen en 
aan te bieden. 
 

Spel en een taalontwikkelingsstoornis  
Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis hebben soms 
moeite met het spelen van een fantasiespel zoals winkeltje of  
vader-en-moedertje. Ze hebben vaak minder plannen en ideeën 
om fantasie in het spel te brengen. Ze hebben ook moeite om te 
bedenken wat ze kunnen en willen doen met het speelgoed. 

Samen spelen met andere kinderen is voor hen soms lastig. Bij 
samen spelen moet je overleggen en onderhandelen. Dit doet 
een beroep op de taalvaardigheid van het kind, en dat is juist 

het probleem. Samen spelen kan daardoor snel ruzie opleveren. 
Kinderen die weinig taal tot hun beschikking hebben, lossen 
problemen dan fysiek op door te gaan slaan of  speelgoed af  
te pakken. Of  ze kiezen ervoor om alléén te spelen en geen 
contact te maken met andere kinderen. Soms spelen ze wel 
samen maar kiezen er dan voor om te spelen met jongere 
kinderen waar ze de meerdere van zijn of  juist met oudere 
kinderen die ze alleen hoeven te volgen.   
 

Spel en doof/slechthorendheid 
Over de invloed van doof-/slechthorendheid op het spel van 
jonge kinderen is nog niet zo veel onderzoek gedaan. Mogelijk 
is de ontwikkeling van het spel iets vertraagd in vergelijking 
met horende kinderen. Het is voor de opvoeders soms lastig 
om te zien hoe het spel van dove kinderen zich ontwikkelt. 
Een fantasiespel zoals vader-en-moedertje kun je bij horende 

Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis, dove  
en slechthorende kinderen en CI-dragers hebben soms 
moeite met het verwerken van prikkels die binnenkomen 
langs de verschillende zintuigen (de sensorische 
informatieverwerking). Dat zijn de prikkels die binnenkomen 
via het zien, horen, voelen, ruiken en proeven. Zij vinden het 
aanraken van sommige materialen of  het eten van bepaald 
voedsel onaangenaam. Het is belangrijk om kinderen niet te 
dwingen om met dit materiaal te spelen of  bepaald voedsel te 
eten. Zo kan het kind een afkeer hebben voor een bepaalde 
structuur van eten (klontjes, korrels, stukjes of  gladheid). 
Of  het wil alleen voedsel eten met een bepaalde smaak, 
temperatuur of  geur. Soms heeft het de voorkeur om  
alles afzonderlijk van elkaar te eten.

Soms heeft het kind problemen met een bepaald soort 
materiaal. bijvoorbeeld zand en wil daar niet mee spelen.  
Het kind laat dat zien door boos te worden, de handen  
weg te trekken of  de handen gelijk te willen schoonmaken.  
Op een andere manier kan het zijn afkeer (nog) niet uiten. 

Als je het vermoeden hebt dat je zoon of  dochter problemen 
heeft met de sensorische informatieverwerking, neem 
dan contact op met een deskundige, via bijvoorbeeld de 
ambulante behandeling. Op een Auris Behandelgroep worden 
problemen met de sensorische informatieverwerking al snel 
door de professional vastgesteld. Meer informatie over 
dit onderwerp vind je op de website van de Nederlandse 
Stichting Sensorische Informatieverwerking www.nssi.nl 

De ontwikkeling van de motoriek De ontwikkeling van het spel 

Sensorische informatieverwerking

dat dove kinderen de randen van de ruimte opzoeken. Ze spelen 
graag aan de buitenkant van een vrije ruimte zodat ze een goed 
overzicht hebben over alle spelende kinderen, maar ze zullen 
daardoor ook minder snel nieuwe dingen ontdekken.  

 > Kinderen die moeite hebben met hun motoriek zijn geneigd 
om minder te bewegen. Ouders kunnen de kinderen 
stimuleren om juist wel te gaan bewegen. Doe daarom 

veel verschillende fysieke spelletjes met je kind. Ga met 
je kind buitenspelen op verschillende ondergronden. Doe 
evenwichtsspelletjes zoals over een stoeprand lopen of over 
een laag muurtje. Het is vooral belangrijk die dingen te doen 
die het kind leuk vindt. Stimuleer dat door zelf  mee te doen 
zodat het kind nog onbekende dingen leuk gaat vinden. 

 > Bied ook activiteiten aan voor de fijne motoriek, zoals verven, 
kleuren, kleien en tekenen. Laat het kind vooral vrij bezig  
zijn met het materiaal: er is geen noodzaak om echt iets  
te maken.  

>>  
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kinderen volgen door te luisteren naar de dingen die de 
kinderen zeggen. Het dove of  slechthorende kind spreekt 
weinig of  gebruikt gebaren. Bovendien onderbreekt het 
gehoorbeperkte kind zijn spel regelmatig om te kijken wat 
er in zijn omgeving gebeurt. Het is voor het kind daardoor 
lastiger om zijn eigen verhaal vast te houden.   

 > Speel als ouder veel samen met je kind. Zeg wat je ziet en 
wat er gebeurt. Voor horende kinderen doe je dat met je 
stem en voor kinderen die doof  of  slechthorend zijn met 
stem en gebaren of  in gebarentaal.

 > Gebruik veel taal tijdens het spel.
 > Sluit aan bij het spel van het kind door het spel van het 

kind te volgen. Laat het kind eerst rustig zelf  dingen 

ontdekken, bijvoorbeeld als het met zand speelt. Doe niet 
meteen iets voor en bedenk niet te snel iets nieuws. Geef  
het kind de tijd. Zeg wat je ziet en voelt, en laat dat passen 
bij wat het kind doet. Als het kind bezig is met het voelen 
en ervaren van het zand, zeg dan: ‘Het zand is lekker 
zacht en warm.‘ Als het kind duidelijk iets aan het maken  
is met het zand, zeg dan: ‘Kijk eens wat een mooie berg  
je maakt’. 

 > Kijk goed naar je kind en benoem wat je ziet, speel met 
het kind mee, laat het kind de leiding nemen. Probeer het 
kind te volgen en na te doen (imiteren). Dat is niet altijd 
eenvoudig want je hebt als volwassene vaak de neiging  
om het spel over te nemen of  er dingen aan toe te voegen.  
Het is een kunst om open te staan voor het spel van je 
kind, dat te volgen en het terug te geven in gesproken  
taal of  gebaren. 

De sociaal-emotionele ontwikkeling gaat over de ontwikkeling 
van de persoonlijkheid van het kind en de manier waarop het 
omgaat met anderen in de omgeving. Het kind leert zichzelf  
kennen, ontdekt wie het is en hoe het invloed kan uitoefenen  
op zijn omgeving.  

Sociaal-emotionele ontwikkeling en een 
taalontwikkelingsstoornis 
De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen met  
een taalontwikkelingsstoornis verloopt meestal vertraagd. 
Deze kinderen hebben meer kans op het ontwikkelen 
van gedragsproblemen. Soms zie je dat de omgang met 
andere kinderen moeilijker verloopt. Kinderen met een 
taalontwikkelingsstoornis kunnen lastig in woorden uitdrukken 
wat hen bezighoudt. Als ze daar geen woorden aan kunnen 
geven kunnen ze fysiek reageren. Dat kan zich uiten in 
boosheid, slaan en schoppen. Sommige kinderen zullen dingen 
van andere kinderen afpakken zonder het te vragen. Dat doen 
ze omdat ze de taal niet hebben om iets te vragen. Er zijn ook 
kinderen die zich juist terugtrekken, zich zelden actief  uiten  
en weinig communiceren.

Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis vinden het soms 
moeilijk zich in te leven in een ander. Het gevolg is dat ze nogal 
eens schrikken van de emotionele reacties van andere kinderen. 
Ze hebben er ook moeite mee om de emoties bij andere 

kinderen te herkennen. Ze vinden het lastig om verbanden  
te leggen tussen oorzaak en gevolg.  

Sociaal-emotionele ontwikkeling  
en doof en slechthorendheid
Kinderen die doof  of  slechthorend zijn, hebben minder 
makkelijk toegang tot hun omgeving. Ze krijgen niet alles 
mee van wat er in de omgeving gebeur t. Ouders en 
opvoeders spreken bijvoorbeeld over gevoelens en emoties 
op een voor kinderen niet toegankelijke manier. Dove en 
slechthorende kinderen krijgen daar niet terloops informatie 
over als de ouders geen gebaren gebruiken. Dat komt 
omdat zij de interactie tussen hun ouders zonder gebaren 
niet kunnen volgen. Daardoor is het mogelijk dat de sociaal-
emotionele kant van het kind zich minder goed ontwikkelt. 
Door de beperkte toegang tot gesproken taal laten deze 
kinderen vaak hun gevoelens meer in gedrag zien dan dat 
ze erover praten. Doordat veel dove kinderen opgroeien met 
horende ouders kan het zijn dat de ouders de gebaren voor 
een gevoel of  emotie (nog) niet kennen. Ook kan het zijn dat 
de ouders het gebaar wel kennen, maar dat zij het gebaar dat 
het kind maakt niet herkennen. Soms zijn kinderen vaardiger 
in gebaren dan de ouders. Horende ouders zijn bovendien 
over het algemeen minder gericht op het communiceren 
met hun hele lijf  (totale communicatie) en maken minder 
gebruik van hun mimiek.  

De sociaal-emotionele ontwikkeling 

 > Ga interactief  voorlezen. Word lid 
van de bibliotheek en kies daar 
prentenboeken die gaan over 
emoties. Meer over interactief  
voorlezen staat bij de ‘Uitgelichte 
tips’, verderop in dit boek.   

 > Wees zelf  een voorbeeld voor je 
kinderen: benoem wat je voelt en 
laat zien wat je voelt. 

 > Benoem bij het kind wat je denkt te 
zien aan gevoelens. ‘Jij bent boos, 
hè?’ of: ‘Ik zie dat je blij bent’. 
Tegelijk kun je je kind leren hoe je 

met die emoties om kunt gaan en  
je kunt oplossingen aandragen. 

 > Vergroot het zelfvertrouwen van  
je kind. Geef  het complimentjes,  
laat het succes ervaren en vergroot  
de zelfstandigheid van je kind.  
Zo krijgt het kind meer controle over 
zijn eigen leven en wordt het minder 
afhankelijk van zijn ouders.

 > Maak speelafspraakjes voor je kind. 
Zorg dat je kind actief  contact zoekt 
of  krijgt met andere kinderen. Laat 
het met kinderen uit de buurt spelen 

en begeleid dit spel. Blijf  er dus bij 
als je ziet dat het niet vanzelf  gaat 
en laat niet teveel aan het toeval 
over. Ga bijvoorbeeld naar buiten 
met de kinderen, doe een leuke 
activiteit, speel mee met een spel, 
zorg voor iets lekkers. Dat spelen 
hoeft niet gelijk een hele middag 
te duren; je kunt ook een afspraak 
maken voor een uurtje. Zorg voor 
een leuke, positieve ervaring. 
Daardoor zal het kind vaker samen 
met anderen willen spelen.

>>  

>>  
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Auris Ambulante Behandeling  
Omgaan met een kind dat doof/slechthorend is of  een 
taalontwikkelingsstoornis heeft, roept vaak extra vragen op. 
Het is belangrijk om problemen te voorkomen of  snel op te 
lossen. Auris Ambulante behandeling in gezinnen helpt daarbij 
en staat klaar voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en 
hun ouders. De medewerkers geven informatie over kinderen 
die doof  of  slechthorend zijn of  een taalontwikkelingsstoornis 
hebben en zij geven behandeling. Die is bedoeld voor de 
ouders, voor het kind, een combinatie van deze twee of  
voor het hele gezin. In overleg met de ouders wordt een 

behandelplan vastgesteld dat past bij de hulpvraag. De 
behandeling is bedoeld voor het kind dat doof/slechthorend 
is of een taalontwikkelingsstoornis heeft. Voor kinderen in de 
leeftijd van nul tot vijf  jaar die doof of slechthorend zijn of een 
taalontwikkelingsstoornis hebben, biedt Auris verschillende 
specialistische behandelingen. Welke vorm het beste bij je kind 
past, wordt beoordeeld aan de hand van je eigen wensen en 
de onderzoeksgegevens. Voordat de behandeling kan starten, 
worden meestal onderzoeksgegevens verzameld door het Auris 
Audiologisch Centrum. Daar onderzoeken specialisten je kind. 
Je krijgt na afloop van het onderzoek een advies. Als je kind 

Aanbod voor  
ondersteuning

in aanmerking komt voor een behandeling van Auris zijn er 
verschillende vormen mogelijk. Doel van deze verschillende 
vormen is: zo snel mogelijk die hulp geven die het kind nodig 
heeft, zodat achterstanden op spraak- en of  taalgebied 
worden verkleind en de communicatiemogelijkheden 
worden verbeterd.  

Behandeling in de buurt 
Consultatie en advies bij kinderen met een taalontwikkelings-
stoornis is voor een succesvolle behandeling van groot 
belang. Als de problemen met de taalverwerving namelijk tijdig 
worden ontdekt, kunnen problemen op latere leeftijd worden 
voorkomen. De mensen die dagelijks met deze kinderen 
omgaan, zien de problemen van het kind met een verstoorde 
taalverwerving vaak het eerst. Denk hierbij aan de ouders 
en begeleiders van de kinderopvang en peuterspeelzalen. 

Consultatie 
Als de problemen niet zo ernstig zijn, kan je kind geholpen 
worden op de kinderopvang waar het naar toe gaat. Auris biedt 
dan ondersteuning aan de leiding. Dit noemen wij consultatie. 

Vroegbehandeling 
Zijn de problemen te verhelpen met een korte of  langere 
behandeling, dan geeft Auris die op de kinderopvang waar  
je kind al naar toe gaat. Wij noemen dit vroegbehandeling. 

Ambulante behandeling in gezinnen 
Behandeling thuis is erop gericht om de ouders en gezinsleden 
vaardigheden aan te leren die bijdragen aan het oplossen van 
de taalontwikkelingsproblemen. Daarbij wordt veel gebruik 
gemaakt van de deskundigheid van ouders: zij kennen hun kind 

het beste en weten wat wel en wat niet werkt. Een methode 
die hierbij gebruikt kan worden is video-hometraining. Ook kan 
logopedie in het gezin gegeven worden om de communicatie 
onderling te verbeteren. Je leert omgaan met doofheid en 
slechthorendheid en hoe je de communicatieve ontwikkeling 
kunt stimuleren. Wij noemen dit ambulante behandeling 
in gezinnen.

Auris Behandelgroep 
Als de problemen ernstig zijn en een intensieve aanpak nodig 
is, kan je zoon of  dochter voor een bepaalde periode voor 
dagbehandeling naar een Auris Behandelgroep.  

Informatie 
Om meer inzicht te krijgen in de beperking van het kind, geven 
Auris-medewerkers op verschillende manieren informatie. 
>> Thema-bijeenkomsten taalontwikkelingsstoornis  

(TOS, voorheen ESM); er wordt uitleg gegeven over 
verschillende aspecten van een taalontwikkelingsstoornis. 

 > Voorleescursus, themacursus, thema-avond  
of  familiedag. 

 > Workshops voor broertjes en zusjes van kinderen die 
doof/slechthorend zijn of  een taalontwikkelingsstoornis 
hebben. 

 > Familiebijeenkomsten: alle ouders die ambulante 
behandeling in gezinnen krijgen, worden uitgenodigd om 
met ouders en de kinderen aan de hand van een thema 
activiteiten te doen.  

 > Voorlichting voor de ouders over de gevolgen  
van doofheid, slechthorendheid of  een taalontwikkelings-
stoornis. 

 > Ouder-kind bijeenkomst voor ouders van dove en 
slechthorende kinderen in de leeftijd van 0 tot 2½ jaar, 
wisselende thema’s.

De Koninklijke Auris Groep is de professionele partner van mensen 
die ondersteuning nodig hebben bij horen, spreken of taal. Vaak 
begint de ondersteuning bij het bezoeken van een Auris Audiologisch 
Centrum. Soms volgt daarop contact met de ambulante behandeling 
of met de behandelgroepen van Auris. Het is ook mogelijk om een 
cursus te volgen op één van de Auris Cursuscentra. 

Auris Audiologisch Centrum 
Meestal komen ouders al snel bij het Auris Audiologisch 
Centrum als zij vragen hebben over de taalontwikkeling 
van hun kind. Daar onderzoeken specialisten het 
gehoor en de taal- en spraakontwikkeling van het kind. 
De algehele ontwikkeling wordt ook meegenomen in 
het onderzoek. Allerlei specialisten werken samen: 
audiologen, audiologisch assistenten, logopedisten, 
psychologen, orthopedagogen en maatschappelijk 

werkers. Zij overleggen met elkaar tijdens het 
multidisciplinair overleg. 

Tijdens een speciaal KITS-spreekuur voor jonge kinderen 
doen zij alle onderzoeken die nodig zijn; als het kan 
allemaal op één dag. Dan hoef  je niet telkens terug te 
komen, de uitslag is snel duidelijk en die wordt direct met 
je besproken. Van de onderzoeken en het advies krijg je 
een verslag mee.

MEER INFORMATIE VIND JE OP WWW.AUDIOLOGISCHCENTRUM.NL  
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Hanen-ouderprogramma 
‘Praten doe je met z’n tweeën’

 
Op de Auris-groepen wordt 
gewerkt vanuit de principes van 
Hanen. Deze principes staan 
beschreven in het boek ‘Praten 
doe je met z’n tweeën’. De 
schrijvers zijn Elaine Weitzman 
en Jan Pepper. In het boek staat 
duidelijk beschreven hoe de taal 
van kinderen zich ontwikkelt. Je 
kunt een lijst invullen om te kijken 
wat het taalniveau van je kind is. 

Je krijgt aanwijzingen om te leren kijken op wat voor manier je kind 
communiceert. Ook krijgt je adviezen hoe je de communicatie en 
taal van je kind kunt stimuleren. 

Over het Hanen-programma wordt een cursus gegeven op Auris 
Audiologische Centra en bij de Auris Behandelgroepen. Het is een 
programma voor ouders of verzorgers van kinderen die doof of  
slechthorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis hebben. Dat 
betekent dat het kind niet goed hoort of moeite heeft met spraak 
of taal. Het is onderzocht en bewezen dat toepassen van de 
Hanenprincipes een goede invloed heeft op de taalontwikkeling. 
Tijdens groepsbijeenkomsten krijg je informatie over de spraak- 
en taalontwikkeling bij kinderen. Ook wissel je ervaringen 
uit met andere ouders en verzorgers van kinderen die een 

taalontwikkelingsstoornis hebben. Tijdens huisbezoeken worden 
situaties vastgelegd op video. Daardoor kun je terugzien hoe je 
praat en communiceert met je kind. Samen met de logopedist 
kijk je naar de beelden. Je krijgt adviezen over de communicatie. 
Tijdens het Hanen-ouderprogramma leer je om nog beter contact 
te leggen en te praten met je kind en hoe je bezigheden van 
alledag kunt gebruiken om met het kind te praten en contact te 
maken. Zo worden aankleden, in bad gaan, een spel doen of  
samen knutselen stuk voor stuk vrolijke èn leerzame momenten. 
Je wordt je ervan bewust hoe je communicatie kunt uitlokken en 
op een goede manier op je kind kunt reageren. Het kind neemt 
de leiding in de communicatie en jij reageert met belangstelling. 
Je leert ook om je eigen taal aan te passen aan de mogelijkheden 
van het kind. Je helpt het kind daarmee bij de taalontwikkeling. 
Hierdoor krijgt het kind steeds meer plezier in praten. Je gaat de 
Hanen-strategieën toepassen: ‘kijken, wachten, luisteren, volgen, 
toevoegen en beurt wisselen’.

Kijken 
Wat laat jouw kind zien in zijn gedrag, gebaren en 
gezichtsuitdrukking? Waar heeft het belangstelling voor, 
waar kijkt en wijst het naar? Je reageert onmiddellijk en vol 
belangstelling op de uitingen van je kind. 
 

Wachten 
Je geeft je kind de tijd om iets te vertellen of om te reageren 
op wat je hebt gezegd of gedaan. Je praat zelf  heel weinig, zit 
op ooghoogte met het kind en geeft het kind de leiding in de 
communicatie. 

Luisteren 
Je hebt alle aandacht voor de woorden en geluiden van het kind. 
Daarmee laat je merken dat wat het zegt, belangrijk is. Dat geeft 
hem vertrouwen en een positief  zelfbeeld. Je laat merken dat je 
je best doet om je kind te begrijpen en dat je het belangrijk vindt 
om te weten wat hij je wil vertellen.

Volgen 
Je probeert je kind zo goed mogelijk te volgen, je past de 
communicatie en taal aan aan de interesse van je kind, aan  
de fase waar het in zit. Je praat om de beurt en let op de  
lengte en het tempo van de communicatiebeurten.

Toevoegen  
Je reageert kort en herhaalt een woord een paar keer. Het kind 
met een taalontwikkelingsstoornis zal het woord of  de zin steeds 
weer moeten horen. Dan zal het de taal beter onthouden en zelf  
gemakkelijker gaan gebruiken.  
 
Je kunt ook de korte mededeling van je kind met een paar 
woorden uitbreiden. Bijvoorbeeld als het kind zegt: ‘Beer hier’, 
reageer je met: ‘Jij zet de beer op de stoel’.

Beurt wisselen 
Probeer om de beurt te praten, op elkaar te reageren, zodat 
de aandacht wordt vastgehouden. Zo ontstaan routines om op 
elkaar te reageren, naar elkaar te luisteren en dus met elkaar  
te communiceren.

Auris Cursuscentrum

Je kunt op één van de Auris-
cursuscentra cursussen 
volgen in Nederlands met 
Gebaren (NmG). Hierbij 
blijf je Nederlands spreken 
en je ondersteunt bepaalde 
woorden met gebaren. Dit 
zijn gebaren die ook gebruikt 
worden in de Nederlandse 
Gebarentaal. 

Of je kunt cursussen volgen 
om Nederlandse Gebarentaal 
(NGT) te leren. Dit is een taal 

met een eigen grammatica en 
gebarenschat. De grammatica 
is echt anders dan die van de 
Nederlandse taal. 

In overleg met de 
behandelcoördinator of 
ambulant behandelaar kun 
je kijken wat het beste bij je 
eigen situatie past. 

Gebarencursussen zijn niet 
alleen belangrijk en zinvol 
voor mensen die  

omgaan met een kind  
dat doof of slechthorend is.  
Ook voor kinderen met een 
taalontwikkelingsstoornis 
(TOS) kun je met gebaren 
de taal verduidelijken en 
ondersteunen. 

Meer informatie over 
mogelijke cursussen voor 
ouders en belangstellenden 
vind je op www.auris.nl/
cursuscentrum

Gebarencursussen 

>> Gebarenspin; een themamiddag voor broertjes                 
en zusjes, neefjes, en nichtjes in de leeftijd van                
4 tot 12 jaar. Hierbij worden ook gebaren aangeleerd.

>> Lotgenotendagen basisonderwijs; voor dove en 
slechthorende kinderen en jongeren en hun ouders. 

>> Een themamiddag voor slechthorende en dove kinderen 
van 8 tot 12 jaar, die op het reguliere basisonderwijs 
zitten. Hier kunnen zij ervaringen uitwisselen met elkaar. 

>> Thema-bijeenkomsten gebaren; avond waarin aan de hand 
van een thema gebaren worden aangeleerd. Voor ouders die 
in de communicatie met hun kind gebruik maken van gebaren.

>> Modules Nederlands met Gebaren (NmG) of  Nederlandse 
Gebarentaal (NGT) voor ouders en belangstellenden.

>> Thema-avond Cochleair Implantaat; informatieavond  
waarin uitleg wordt gegeven over een Cochleair  

Implantaat (CI). Voor ouders van dove en ernstig 
slechthorende kinderen.

>> Thema-avond visuele communicatie; informatieavond 
waarin uitleg wordt gegeven over het gebruik van 
verschillende vormen van ondersteuning in de 
communicatie naar kinderen.

 

Wij laten graag zien hoe wij werken binnen 
Auris Zorg, zoals op onze behandelgroepen. 
Dit kan via onze site: www.auris.nl. In een 
filmpje zie en hoor je de ervaringen van 
de ouders van kinderen die wij behandelen 
en zie je hoe wij werken. Auris biedt een 
behandelaanbod dat is gebaseerd op de 
ontwikkel-leerlijnen. Wil je meer weten  
over de ontwikkel-leerlijnen bekijk dan  
het filmpje ‘Van nul tot taal’.
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Rond zijn tiende maand ging Boris niet staan en 
kon hij zich moeilijk optrekken. De fysiotherapeut, 
die ik liet komen, schrok ervan hoe slap hij 
was door een lage spierspanning. En tijdens 
de oefeningen viel het haar op dat hij daarbij 
zo weinig geluid maakte. Ik was niet direct 
ongerust en redeneerde dat zijn focus gericht was 
op één ding, namelijk oefenen. Hoewel ik zelf 
orthopedagoog ben, zag ik uit een soort 
van beroepsblindheid niet dat hij misschien 
een taalprobleem had.’  

Eerst lopen
‘Rond zijn eerste verjaardag zei Boris woordjes als 
‘papa, mama, oma en opa’. Daarna verdween het 
woord ‘oma’ en stagneerde zijn taalontwikkeling. 
Door zijn innemendheid en lichaamstaal 
begrepen wij hem thuis goed. We kozen voor een 
stapsgewijze ontwikkeling. Dus eerst leren lopen 
en daarna focussen op het praten. Toen hij bijna 
twee jaar was, liep hij inderdaad zelfstandig. 
Intussen had ik een nieuwe baan bij een 
audiologisch centrum van Pento en kwam ik in 
aanraking met kinderen zoals Boris. Ik groeide 
ernaar toe hem te laten onderzoeken. Boris begon 

met logopedie, maar dat leverde te weinig resultaat 
op. Uit testen van deze externe logopedist en 
aanvullend onderzoek van een orthopedagoog, 
bleek dat Boris een gemiddeld taalbegrip had en 
een zeer ernstige taalontwikkelingsstoornis.  
Na zijn aanmelding bij de Auris Behandelgroep 
in Utrecht volgden we een gebarentaalcursus.’ 

Gevoelig kind
‘In april 2013 begon Boris in de instroomgroep 
en later kwam hij op de Auris Behandelgroep in 
Utrecht. Wij zagen meteen dat hij er paste. Hij 
herkende de gebaren van de leidster en gaf wat 
terug. Het afscheid van het kinderdagverblijf 
kwam voor Boris op het juiste moment. Jongere 
peuters haalden hem in en hij kon zich verbaal 
niet weren. Onze zoon is een gevoelig kind en 
zich erg bewust van zijn beperking. Het heeft hem 
best wat tijd gekost om te wennen aan zijn nieuwe 
omgeving. Pas als hij zich veilig voelt, kun je met 
hem werken. Dankzij de liefdevolle begeleiding 
van het behandelteam maakt hij sprongetjes.  

Ook de manier waarop de kinderoefentherapeut  
en logopedist in hun therapie het plezier van het 
kind voorop stellen, is fijn. Net als de praktische 
vragen die wij met de ambulant behandelaar 
kunnen bespreken. Het behandelteam loopt met 
je mee en als ouder vervul je een belangrijke rol 
in het proces. Ons is bijvoorbeeld gevraagd welk 
vervolgonderwijs wij voor Boris willen. Omdat hij 
zo gebaat is bij de aanpak van Auris, hopen wij dat 
hij kan doorstromen naar het speciaal onderwijs 
dat onder één dak zit met de behandelgroepen. 

De ontwikkeling van Boris gaat met kleine stapjes 
waar we blij mee zijn. Hij heeft een ernstige 
stoornis en praten is en blijft moeilijk. Woordjes 
zegt hij nauwelijks en hij is afhankelijk van 
gebarentaal. Onze dochters pikken de gebaren 
gelukkig razendsnel op. In het begin moesten 
ze aan zijn beperkingen wennen, maar nu zijn 
ze blij met hem. Ondanks dat hij moeilijkheden 
heeft, staat Boris positief in het leven. Door zijn 
innemendheid krijgt hij altijd leuke reacties. 
Hij raakt mensen.’ 

‘Tijdens mijn bevalling stond een gipsteam 
klaar omdat Boris met een klompvoetje geboren 

zou worden. Op de echo was namelijk een 
achterovergeklapt voetje te zien. Tot onze grote 

opluchting verklaarde de arts onze zoon gezond. 
Tien maanden later kwam de aap uit de mouw. 

Boris bleek hypermobiel en dus heel f lexibel in 
zijn gewrichten. Wij hadden dat niet meteen door 

want zijn koemelkallergie eiste de aandacht op. 
Omdat ik de borstvoeding wilde doorzetten, 

ben ik op dieet gegaan. Dat hielp en wij genoten 
volop van zijn gemakkelijke en zonnige karakter. 

Na mijn verlof ging ik werken, maar het lukte 
niet om Boris over te laten gaan op f lesvoeding. 
Uiteindelijk leerde hij pap eten met een lepel en 

kon hij naar het kinderdagverblijf. 

Boris Blokker, 14-07-2010  
Taalontwikkelingsstoornis, hypermobiel
Instroomgroep Auris Behandelgroep Utrecht
Auris Behandelgroep Utrecht 
Boris (3) is hypermobiel en heeft een lage spierspanning. Met moeite leert de zoon van 
Barbara en Bas staan en zelfstandig lopen. Rond zijn eerste verjaardag zegt hij een paar 
woordjes en daarna nauwelijks meer. Boris heeft een taalontwikkelingsstoornis en komt als hij 
bijna drie jaar oud is op de Auris Behandelgroep in Utrecht. Stapje voor stapje gaat hij vooruit.  
    

Naam en geboortedatum:

Beperking:

Traject:

Vorm van behandeling

Over Boris:

paspoortje

‘Hij             
raakt 
mensen’ 

Barbara over 
haar zoon Boris
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>> 

 nteractief boeken lezen en voorlezen

Handpoppen zijn mooie hulpmiddelen om 
te spelen met je kind. Het is voor sommige 
kinderen namelijk minder spannend om met 
een pop te praten dan met een persoon. 
Het spelen met een handpop lokt praten 
en reageren uit. Je kunt samen een verhaal 
naspelen of  een fantasiegesprek voeren.
Samen een spelletje spelen is altijd leuk, 
bijvoorbeeld een lotto. Daarbij is het een 
mooi moment om de woordenschat en 
zinsbouw van je kind te stimuleren. Ook 
leer t je kind beur tnemen en beur tgeven. 
Een lottospel bestaat uit grote kaar ten 
met afbeeldingen en allemaal losse, kleine 
kaar tjes met diezelfde afbeeldingen. Leg 
de losse kaar tjes met de afbeelding naar 
beneden op tafel. Pak om de beur t een 
kaar tje, benoem met één woord of  een 
kor te zin wat er op staat en leg het op  
de grote kaar t. Als alle losse kaar tjes  
op de grote kaar t liggen, is het  
spelletje afgelopen.

Spel

Voorlezen is belangrijk voor  
de taalverwerving van kinderen.  
Zij horen nieuwe woorden en zinnen 
en leren de taal beter te begrijpen. 
Ook helpt voorlezen om de fantasie 
te ontwikkelen, het vergroot de 
luistervaardigheid en helpt het  
kind om zich te leren concentreren. 
Kinderen die voorgelezen worden, 
vinden het vaak leuk om zelf 
te leren lezen. Op de Auris 
Behandelgroepen wordt regelmatig 
interactief voorgelezen; dat wil 
zeggen dat de voorlezer het kind 
actief betrekt bij het lezen. Dat kan 
door vragen te stellen, het kind 
dingen aan te laten wijzen of  
door over de plaatjes te praten. 
Thuis kun je dat ook doen. 

Ga samen met je kind naar de bibliotheek en laat hem  
een (prenten)boek kiezen over een onderwerp dat 
aansluit bij zijn belevingswereld. Thuis krijgt het boek 
direct een mooi plekje. Spreek een vast moment af  dat je 
gaat voorlezen, een speciaal moment voor hem. De tv en 
computer zijn uit, de telefoon en het speelgoed gaan aan 
de kant. Lekker op schoot, op de bank of  het bed maar 
zorg ervoor dat je elkaar goed kunt zien. Eerst samen 
de voorkant van het boek bekijken. ‘Waar zou het over 
gaan?’ Daarna de plaatjes bekijken; laat hem vertellen 
wat hij ziet, laat hem actief  deelnemen door samen te 
praten over de afbeeldingen en het verhaal. Als je kind 

dingen aanwijst, benoem dan wat je ziet. Als je kind zelf  
dingen benoemt, vertel daar dan heel kort iets over.  
Als je kind bijvoorbeeld ‘bus’ zegt, kun je zeggen:  
‘Ja, daar rijdt de bus’.

Als jullie het boek een paar keer bekeken hebben, zijn 
er misschien een paar bladzijden die je kind het leukst 
vindt. Het is prima om de andere bladzijden dan over te 
slaan en alleen de voorkeurbladzijden samen te bekijken 
en hier over te praten. Dan pas begint het voorlezen. 
Sla lastige stukken tekst over of  vervang deze voor 
eenvoudiger taal: dat komt het begrip en de aandacht 
ten goede. Ga niet alle moeilijke woorden uit de weg, 
maar geef  korte uitleg en maak gebruik van visuele 
ondersteuning door voorwerpen te laten zien, plaatjes  
of  foto’s. Stel denkvragen, om je kind uit te dagen  
zoals: ‘Waar woont de koe?’. Zo ontstaan vaak  
gezellige gesprekjes.

Als de aandacht van je kind duidelijk vermindert, leg je 
het boek weg en pak je het een andere keer weer op. 
Samen een boek bekijken moet vooral leuk zijn en leuk 
blijven. Een kind leert het meest als het kan praten over 
dingen die het interessant vindt. Laat merken dat je dit 
voorleesmoment zelf  heel leuk vindt: ‘En morgen doen 
we het weer!’ Het is helemaal niet erg om een boek vaker 
voor te lezen; kinderen vragen daar zelf  vaak naar. Juist 
de voorspelbaarheid en de herhaling is voor kinderen 
heel prettig. Je kunt het voorlezen nog leuker maken door 
het gebruik van gebaren, mimiek, bijbehorende geluiden 
en verandering van stem.

Als je het moeilijk vindt om voor te lezen of  als je meer 
wilt leren over interactief  voorlezen, volg dan de Auris-
workshop op één van de Auris Cursuscentra.

Liedjes zingen is leerzaam en vrolijk. Als je liedjes 
zingt, help je je uw kind om woorden en zinnen te 
onthouden. Het ritme en de melodie helpen hierbij. 
Zo leren kinderen nieuwe woorden en zinnen. In 
de meeste liedjes rijmen woorden op elkaar. Als 
woorden op elkaar rijmen, kunnen kinderen ze 
gemakkelijker onthouden. Ook helpt rijmen bij  

het horen van verschillen tussen klanken.  
Samen zingen is gewoon ook erg gezellig! 
Als je niet goed weet hoe een liedje gezongen 
moet worden, kijk dan op www.youtube.com Daar 
vind je veel filmpjes die je kunnen helpen, want je 
hoort hoe het liedje gaat. Ook zijn de filmpjes leuk 
om samen naar te kijken.

uitgelichte tips  
voor taalstimulering

Zingen
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Samen voorwerpen verzamelen, 
sorteren en daar over praten, helpt 
kinderen om taal te gebruiken en 
om nieuwe dingen te bedenken. 
Voorwerpen ordenen en benoemen, 
leert je kind structuur aan te brengen 
in wat het ziet en meemaakt. Zo kun je 
per thema voorwerpen verzamelen in 
een speciaal koffertje, mand of doos. 
Dat kunnen bijvoorbeeld dingen zijn 
van een seizoen, kleding, speelgoed. 
In een seizoens-koffer kun je in de 
herfst bijvoorbeeld samen met je 
kind kastanjes, eikels en bladeren 
met verschillende vormen en kleuren 
verzamelen. Een kledingkoffer kan 
gevuld zijn met een schoen, laars, 
sandaal, pantoffel, sok, hemd, broek 
trui, jurk, rok, bloes, muts, handschoen, 
want. In een speelgoedkoffer kun 
je rijdend speelgoed verzamelen, 
speelgoed om mee te bouwen  
en speelgoed om te knuffelen. 
 
Met de materialen kun je verschillende 
dingen doen. Pak de verschillende 
materialen uit de koffer en benoem ze.  
Leg dezelfde materialen bij elkaar op 
soort, bijvoorbeeld de voertuigen bij 
de voertuigen en de blokken bij  
de blokken; dit heet sorteren. 
Sorteer de materialen ook op 

grootte, of op vorm. Sorteer daarna 
op kleur. Praat met je kind over de 
overeenkomsten en verschillen die je 
ziet. Bijvoorbeeld: ‘Deze zijn hetzelfde: 
allebei rood’ of: ‘Deze zijn verschillend: 
die heeft twee wielen en die heeft 
vier wielen’. Speel met de materialen 
‘spullendief’. Leg drie voorwerpen uit 
de koffer neer op tafel en benoem ze 
samen met je kind. Dan doet het zijn 
ogen dicht en jij haalt iets weg. ‘Wat is 
weg?’ Je kind mag het zeggen. Het is 
ook leuk om de rollen om te draaien. 
Nu doe jij je ogen dicht en je kind  
haalt iets weg.

Met de materialen kun je ook een 
voelspelletje spelen. Leg een aantal 
voorwerpen op tafel en benoem ze 
samen. Leg er een doek overheen. 
Leg een andere doek over de handen 
van je kind en geef het een voorwerp 
in de handen. Zorg ervoor dat je kind 
het voorwerp niet gezien heeft. Het 
kind mag raden wat voor voorwerp 
het voelt. Eventueel kun je samen het 
volgende versje opzeggen: ‘Voelen, 
woelen, heb je al wat beet? Weet je 
hoe dat heet?’. Je kunt ook meerdere 
voorwerpen onder de doek van je kind 
leggen en het kind zelf een voorwerp 
laten pakken.

Werken met voorwerpen 

Over mijn passie en enthousiasme voor 
mijn werk kan ik een boek schrijven.  
Het allerleukste aspect vind ik het directe 
contact met de kinderen. Elke stap in de 
ontwikkeling van de kinderen kan ik volgen 
en stimuleren, samen met het behandelteam 
en de ouders. Spelenderwijs worden de 
kinderen ondergedompeld in een taalbad. 
Alles is gericht op het  aanleren van taal. 

De hele dag ben ik met ze in de weer; van 
luiers verschonen tot aan een taalgerichte 
activiteit, overal kun je taal toevoegen. Geen 
dag is hetzelfde met kinderen die spontaan 
en impulsief kunnen zijn, wat het dynamisch 
en afwisselend maakt.

Eline van ‘t Blik 
Pedagogisch begeleider bij een behandelgroep

Pedagogisch begeleider 
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Met drie maanden is Finn geopereerd aan zijn 
lipspleet en niet lang daarna ging hij naar een 
medisch kinderdagverblijf bij ons om de hoek.  
Daar komen kinderen die veel medische 
ondersteuning nodig hebben. Onze zoon had 
bijvoorbeeld door een vernauwde doorgang in  
de keel moeite met slikken en kreeg flesvoeding 
via een speciale speen. Dan is het prettig dat  
de leidsters weten waar ze mee bezig zijn.  
Na verloop van tijd zagen wij echter dat Finn, 
die vrij beweeglijk is, meer wilde doen dan de 
meeste andere kinderen in zijn groep. Hij raakte 
gefrustreerd omdat hij een stukje uitdaging miste.’ 

Kijkje in de keuken
‘Wij hebben gezocht naar een alternatief en 
klopten aan bij de Auris Behandelgroep in Utrecht. 
Voor het behandelteam was een kind zoals Finn 
nieuw en daar waren ze ook open in. We kregen 
veel vragen. Nadat het team zich goed had 
geïnformeerd, onder andere bij Kentalis waar Finn 
onder behandeling was, wilde ze er echt voor gaan. 
Hij mocht komen proefdraaien om te bepalen of 
Auris hem de hulp konden bieden die hij nodig 

heeft. Die openheid en betrokkenheid van het 
team voelde voor ons heel goed. Het getuigt  
van grote klasse dat je als ouders een kijkje in de 
keuken krijgt. Vanaf dag één was al duidelijk dat 
onze zoon, toen tweeëneenhalf  jaar, op zijn plek 
zat. Hij kreeg een vaste plek  in de behandelgroep 
en sinds een jaar gaat hij er drie dagen per 
week heen. Wij zijn heel blij met het aantal 
handen en ogen in de groep en het aangeboden 
zorgpakket. Finn krijgt naast onderwijs, ook 
kinderoefentherapie en individuele logopedie. 
Verder leert hij praten met gebaren. Zelf hebben 
wij eveneens gebarencursussen gevolgd en onze 
zoon reageert daar goed op. Hij zegt nu woordjes 
en korte zinnetjes en kan zich veel beter uiten, al 
kan hij nog niet aangeven wat hij ziet en hoort.’  

Echte broers 
‘ Van dichtbij ziet Finn goed en tot op één meter 
afstand redelijk gedetailleerd. Daarna wordt het 
zicht wazig. Hij anticipeert daar prima op en is  
al zo handig dat hij precies weet wat voor hem  
de beste plek is voor de televisie. Op alle gebieden 
zien we hem vooruitgaan, ook motorisch gezien. 
Hij kan nu redelijk lopen en sinds zijn vierde 
verjaardag ook los. Soms vergeet je gewoon zijn 
beperkingen. Een voordeel voor hem is dat hij  
zich kan optrekken aan zijn jongere broertje dat  
al goed praat voor zijn leeftijd en hem inhaalt.  
Het zijn echte broers die lekker kunnen stoeien, 
maar ook lief zijn voor elkaar. De jongste helpt 
Finn ook uit zichzelf. 

Wij hebben inmiddels geleerd dat je je niet moet 
laten beperken en er gewoon met het gezin op 
uit moet trekken. Nu gaan we moeiteloos met 
Finn zwemmen en zit hij op mijn arm lekker in 
het water. Het is een vrolijk mannetje en het is 
fantastisch dat hij zo happy is. Kinderen zoals  
Finn kunnen veel en genieten op hun manier.  
Wij kijken niet te ver vooruit, maar hopen dat  
hij voldoende kan blijven groeien binnen Auris.’

Koen, de vader van Finn, vertelt: ‘Onze zoon 
kwam ter wereld met een spleet in zijn lip 

en gehemelte. In het ziekenhuis vonden 
artsen hem wat apathisch en zagen een 

sneetje in zijn rechtertepel. Na vier dagen 
bleek uit onderzoek dat Finn het zeldzame 

CHARGE-syndroom heeft en kampt met een 
oogafwijking, hartafwijking, slechthorendheid 

en motorische problemen. Gewoon pure pech. 
In die tijd zagen wij niet zozeer op tegen de 

fysieke beperkingen bij Finn. Onze grootste 
angst was de vraag of wij wel met onze zoon 

konden communiceren. Gelukkig weten wij 
inmiddels dat dit uitstekend lukt.  

Finn Miltenburg, 02-12-2009
Slechthorend, slechtziend, schisis, hartafwijking en motorisch beperkt door CHARGE-syndroom 
AC diagnostiek, proefplaatsing Auris Behandelgroep Utrecht
Auris Behandelgroep  Utrecht 
Finn (4) is geboren met het zogeheten CHARGE-syndroom dat wordt veroorzaakt door 
afwijkend erfelijk materiaal. Vader Koen en moeder Susanne zijn hier niet mee bekend, evenals 
hun andere zoon Just (2). Finn gaat naar een medisch kinderdagverblijf  waar hij rond zijn 
tweede jaar gefrustreerd raakt omdat hij te weinig uitdaging krijgt. Een proefplaatsing op de 
Auris Behandelgroep in Utrecht pakt zo goed uit dat hij er blijft.
    

Naam en geboortedatum:

Beperking:

Traject:

Vorm van behandeling

Over Finn

paspoortje

SuSanne met 
haar zoon Finn
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Binnen en buiten Nederland  
wordt wetenschappelijk onderzoek 
gedaan op verschillende gebieden 
die te maken hebben met een 
taalontwikkelingsstoornis.  
Hieronder een paar voorbeelden.
 
 
Klankontwikkeling in 
de behandelgroep
Als kinderen problemen ervaren bij het leren van klanken, is de 
kans groot dat dit zijn weerslag heeft op de spraakontwikkeling: 
ze zijn dan bijvoorbeeld minder verstaanbaar dan andere 
kinderen. Dit belemmert de communicatie. Daarom is in de Auris 
behandelgroepen onderzoek gedaan naar klankontwikkeling. 
Specifiek is gekeken naar het effect van het geven van klanklesjes
in de groep: versnellen deze lesjes het leren van klanken?

De klanklesjes worden gegeven bovenop het reguliere 
behandelaanbod, waar ook individuele logopedie deel van uit 
maakt. Het bijzondere en vernieuwende aan de klanklesjes is dat
ze gegeven kunnen worden door de pedagogisch begeleiders. 
Zij worden getraind in het aanbieden van de lessen, en om 
de 3 sessies gecoacht door de logopedist. De pedagogisch 
begeleiders zijn snel vaardig in het aanbieden van de lesjes 
en zijn enthousiast over het effect dat zij zien op de kinderen.  
Om te meten of  de klanklesjes ook écht effectief  zijn, werden de 
kinderen die meededen aan het onderzoek 3 keer voor en 3 keer 
na de groepslessen getest om in kaart te brengen welke klanken 
ze op die momenten kenden. Door de drie voormetingen werd 
duidelijk hoe goed de kinderen klanken leerden zónder dat ze de 
klanklesjes hadden. De groei tijdens en vlak na de periode waarin 
de klanklesjes werden gegeven, werd vervolgens vergeleken met 
de groei die de kinderen lieten zien zonder de klanklesjes. 

Het resultaat? De klanklesjes versnellen het leren van klanken! 
Tijdens en net na de periode van klanklesjes is de groei in het 
aantal geproduceerde klanken namelijk significant groter 
dan voorafgaand aan en twee maanden erna. Deze 
resultaten samen laten zien dat het toevoegen 
van groepsaanbod op het gebied van de klank-
ontwikkeling aan het bestaande behandelaanbod
met alleen individuele logopedie, zinvol is.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Esther Ottow of  
Brigitta Keij (e.ottow@auris.nl / b.keij@auris.nl)

 

Wetenschappelijk 
onderzoek naar praten
Praten met je kind is belangrijk! Recente wetenschappelijke 
studies (Gilkerson et al., 2018; Romeo et al., 2018) laten zien 
dat het zinnig is om dit veelvuldig te doen, en om niet alleen veel 
woorden aan te bieden maar om ook veel beurtwisselingen op 
te nemen in je gesprek. Jonge kinderen die veel verschillende 
woorden hoorden en die meer gesprekken hadden met hun 
ouders, hadden 10 jaar later betere taalvaardigheden. Tips over 
gespreksvoering, of  meer weten over de onderzoeken? Kijk op 
http://www.hanen.org/helpful-info/articles/it-s-never-too-early-to-
have-conversations-with-yo.aspx.

 
TaalinZicht
Waarom ontwikkelt het ene kind met TOS zich makkelijker dan het 
andere op school of  in de maatschappij? Om daar meer zicht op 
te krijgen werken onderzoekers van Auris, de NSDSK, Kentalis, 
Pento en Adelante samen in het project Taal in Zicht. In dit project 
volgen we 500 kinderen die op een behandelgroep hebben 
gezeten gedurende 20 jaar in hun ontwikkeling. We kijken op zes 
belangrijke momenten in de ontwikkeling naar taal & cognitie, de 
schoolse ontwikkeling, het sociaal-emotioneel functioneren en 
het welbevinden. Door deze gebieden te volgen en met elkaar in 
verband te brengen kunnen we zien welke factoren de ontwikkeling 
van kinderen positief  kunnen beïnvloeden, en welke factoren de 
ontwikkeling mogelijk belemmeren. Met die kennis kunnen we 
beter inspelen op de onderwijs- en zorgbehoeften die de kinderen 
hebben gedurende hun levensloop. Op de hoogte blijven van het 
project? Kijk op www.projecttaalinzicht.nl

WETENSCHAPPELIJK 
ONDERZOEK
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Dat ik een gezin verder kan helpen, vind ik 
het mooiste aan mijn werk. Ik werk samen 
met de ouders en maak hen vaak bewust van 
hun handelen. Ook van de manier waarop ze 
communiceren met hun kind. Dit doe ik op 
verschillende manieren. Ik kijk bijvoorbeeld 
goed naar de wisselwerking in het gezin.  
Wat ik zie, bespreek ik met de ouders. Samen 
kijken we dan wat het kind nodig heeft aan 
bijvoorbeeld duidelijkheid, structuur en visuele 
ondersteuning. Ik bespreek met de ouders hoe 
zij dit kunnen bieden, geef tips en adviezen.  
Zo komen we samen tot een oplossing.

Het werk geeft mij veel voldoening, zeker 
als het na verloop van tijd beter gaat met 
het gezin. In een jaar tijd bouw ik met de 
gezinsleden een relatie op. Zij vertrouwen 
me en ik bespreek veel met hen. De 
openheid en het welkom voelen vind  
ik heel bijzonder.

Chantal Labeur-Egter van Wissekerke 
Gezinsbegeleider en ouderbegeleider  
bij een behandelgroep

Ambulant behandelaar en ouderbegeleider



Prentenboeken in NGT en NmG 
Elk jaar wordt het er een vertaling gemaakt van het prentenboek 
van het jaar. De prentenboeken kun je bestellen op de site van 
het Nederlands Gebarencentrum. Ouders en leerkrachten die 
zelf  een van de prentenboeken in NGT of  NmG willen voorlezen, 
zien op deze dvd een mooi voorbeeld. Beschikbaar op dvd zijn: 

>> KRRRR...OKODIL! (2014)
>> Mama kwijt (2013)
>> Nog 100 nachtjes slapen (2012) 

De dvd’s kosten 7,50 en zijn te bestellen via  
www.gebarencentrum.nl 
 

Praten doe je zo 
In dit boek doet het aapje Boo allerlei taal-, spraak- 
en communicatiespelletjes die afkomstig zijn uit de 
logopediepraktijk. Het kleine aapje Boo gaat naar logopedie, 
naar Mia Miauw. Zijn mama Bee gaat met hem mee. Het boekje 
kost 9,95 en kun je bestellen via de website van de schrijfster 
www.bettysluyzer.nl.  
 

Spraak- en taalproblemen bij kinderen 
Een uitgave (2000) van FOSS en de BOSK, ouderverenigingen 
van ouders van slechthorende kinderen, van kinderen met 
spraak- en taalproblemen en met motorische problemen.  
Ze hebben dit boek gemaakt aan de hand van de vragen die 
zij kregen van ouders. Het boek is alleen nog tweedehands 
verkrijgbaar o.a. via bol.com. 

Ik ben niet perfect, nou èn!  
In zes openhartige interviews vertellen ouders over hun al wat 
oudere kinderen met een taalontwikkelingsstoornis en over de 
gevolgen die de beperking heeft voor het gezin. Met herkenbare 
situaties en praktische tips. Het boek is een aanrader voor 
iedereen die meer wil weten over een taalontwikkelingsstoornis. 
Boek is verkrijgbaar via www.vantricht.nl en kost €15,30. 
 

Oog voor het dove kind  
Informatie van ouders voor ouders van dove en ernstig 
slechthorende baby›s, peuters en kleuters - met of  zonder CI.  
Het bevat praktische tips en wenken voor wat je thuis kunt 
doen en een beperkte hoeveelheid theoretische achter-
grondinformatie. Bestellen via www.fodok.nl het kost €5,50. 
 

HEEL ERG ANDERS  
Het vallen en opstaan van een moeder en haar autistische  
zoon Lennert. Samen hebben zij het boek geïllustreerd waardoor 
het een ‘graphic novel’ werd. Lennert is een cliënt van het 
AC Rotterdam en een leerling van de Auris Hildernisseschool. 
Bestellen via www.uitgeverijxtra.nl het kost € 16,90. 
 

tos in beeld 
Een website met informatie en tools voor het omgaan met een 
taalontwikkelingsstoornis. 
 

kindentaal.logopedie.nl 
Informatie over de taalontwikkeling en hoe je taalontwikkeling  
op een speelse manier kunt stimuleren.  
 

www.gebarencentrum.nl  
Informatie over gebarentaal en een online 
gebarenwoordenboek. Een uitgebreide online shop waar  
onder andere het kindergebarenboek wordt aangeboden. 

INFORMATIE  
EN ADRESSEN

Boeken 
en websites

AURIS AUDIOLOGISCH CENTRUM
Als je twijfels hebt over het gehoor of de taal of spraak 
van je kind, kun je terecht voor diagnostiek bij een 
Auris Audiologisch Centrum. Als je een verwijzing van 
een arts hebt, kun je direct een afspraak maken.

Auris AC Bergen op Zoom 
Marslaan 7
4624 CT Bergen op Zoom
Tel. (0164) 266599
Fax (0164) 238173
E-mail: acbergenopzoom@auris.nl
Web: www.audiologischcentrum.nl

Auris AC Goes
Nassaulaan 8
4461 SX Goes
Tel. (0113) 250342
Fax (0113) 323684
E-mail: acgoes@auris.nl
Web: www.audiologischcentrum.nl

Auris AC Rotterdam
Ammanplein 2
3031 RT Rotterdam
Tel. (010) 4132280
Fax (010) 4149483
E-mail: acrotterdam@auris.nl
Web: www.audiologischcentrum.nl

AURIS ZORG INDICATIECRITERIA
Indicatiecriteria voor behandeling bij Auris

 > Er is sprake van doof of slechthorendheid.
  
Of het kind heeft ernstige problemen met één van de 
volgende aspecten

 > Het kind heeft een stoornis in de taalproductie.
 > Er is sprake van een taal-begripstoornis.
 > Er is sprake van een pragmatische taalstoornis die 

leidt tot frustratie bij het kind en problemen in de
 > communicatieve redzaamheid.
 > Er is sprake van een articulatiestoornis in 

combinatie met één van de drie hierboven 
genoemde aspecten.

 > Het kind past binnen de groep en vraagt niet, meer 
dan de andere kinderen, extra veel aandacht en 
zorg. Met andere woorden de aanwezigheid van het 
kind mag er niet toe leiden dat andere kinderen 
minder profiteren van het groepsaanbod.

Contra-indicaties
 > De spraak/taalstoornis wordt uitsluitend 

veroorzaakt door onderstimulering vanuit de 
omgeving.

 > Het kind heeft een vertraagde algemene 
ontwikkeling, blijkend uit een score lager dan 85 
op een (non-verbale) ontwikkelingstest.

 > Als de spraak/taalontwikkeling significant negatief 
afwijkt van een lagere score dan 85 kan deze 
contra-indicatie vervallen.

 > Er zijn ernstige nevenhandicaps op het gebied van 
visus, motoriek of neurologie die de behandeling 
belemmeren.

 > Er is een ernstige zorgbehoefte op medisch gebied 
die de behandeling belemmert.

Auris ambulante behandeling omvat: 
Consultatie & advies en Ambulante 
behandeling in gezinnen. De actuele 
adressenlijst vind je op www.auris.nl
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Speciaal voor ouders en 
pedagogisch medewerkers. 
Vol met tips om de taal-
ontwikkeling van kinderen te 
stimuleren. Met veel korte 
instructiefilmpjes.



UTRECHT EN OMGEVING, GOOI- EN VECHTSTREEK, AMERSFOORT EN OMGEVING
 > Auris ambulante behandeling 
 > Behandelgroepen in Utrecht, Leidsche Rijn, Houten en Woerden
 > Naschoolse behandelgroepen in Amersfoort

Voor vragen of aanmelden mail je naar: auriszorgmidden@auris.nl

Leiden en omgeving, Haarlem en omgeving
 > Auris ambulante behandeling
 > Behandelgroepen in Katwijk en Lisse

Voor vragen of aanmelden mail je naar: auriszorgnw@auris.nl 

ROTTERDAM, ROTTERDAM-RIJNMOND, ZUID-HOLLANDSE EILANDEN, DRECHTSTEDEN, GOUDA EN OMGEVING
 > Auris ambulante behandeling 
 > Behandelgroepen in Rotterdam, Dordrecht en Gouda

Voor vragen of aanmelden mail je naar: auriszorgwest@auris.nl

Zeeland en Brabant
 > Auris ambulante behandeling
 > Behandelgroepen in Goes, Bergen op Zoom, Vlissingen en Oosterhout.

Voor vragen of aanmelden mail je naar: auriszorgzuid@auris.nl

Het aanmelden voor de 
ambulante behandeling en de 
behandelgroepen gebeurt via 
het Auris Aanmeldpunt. Kijk voor 
actuele informatie op www.auris.nl. 
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Aan deze uitgave werkten onder andere mee  
Connie Fortgens (Taalkundige), Désirée Pécasse (logopedist), Dianne van ’t Westende 

(Medewerker), Ellen Gerrits (Onderzoeker HU), Elma Retel, (Orthopedagoog/GZ-psycholoog/
Gedragsdeskundige), Hanneke van Overveld (Logopedist), Henny Konings (Teamleider Zorg), 
Jenny Groeneveld (Secretaresse Auris Centraal Bureau), Jetske van Hoepen (Logopedist Auris 

Behandelgroepen in Goes en Bergen op Zoom), Lonneke de Kraker (Psycholoog  
NIP/Orthopedagoog, NVO/Gedragsdeskundige/ Behandel coördinator),  

Rob Zwitserlood (Onderzoeker), Surea Gentile (Administratief  medewerker regio west)

Bij het samenstellen van de teksten zijn de schrijvers  
onder andere geïnspireerd door de volgende bronnen  

Voorlichtingsmateriaal van Stichting Siméa 
Voorlichtingsmateriaal van de Hanen-oudercursus 

Factsheets talking points (2005) 
Factsheet TOS; Rob Zwitserlood 

Verschillende websites over taal en taalverwerving 
Boek: Kinderen met specifieke taalstoornissen. (Be)handelen en begeleiden in zorg en onderwijs. 

Door: Ellen Burger, Marcia van de Wetering en Marjolijn van Weerdenburg (red.) (2012) 
uitgegeven door Kentalis ACCO.

Deze uitgave is mogelijk gemaakt door de financiële steun van  
DaDa fonds  

Fonds NutsOhra

Oplage: 3000 exemplaren, oktober 2019 (vijfde druk) 

Meer informatie, 
filmpjes en artikelen 
vind je op 
www.vannultottaal.nl

Alle onderdelen van Auris Zorg  
zijn gecertificeerd volgens het 
kwaliteitsmodel van CIIO Maatstaf. 
De Audiologische Centra beschikken 
daarnaast over een kwaliteitskeurmerk 
van de Branchevereniging Fenac.  
Hierdoor is de kwaliteit gewaarborgd.
Auris is sinds 2018 erkend als 
Expertisecentrum Zintuiglijk 
Gehandicapten (ZG).
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Meer informatie over Auris vindt u op www.auris.nl

De Koninklijke Auris Groep is de 
professionele partner van mensen die 

ondersteuning nodig hebben bij horen, 
spreken of taal. De kernactiviteiten zijn 

voorlichting, preventie, diagnostiek, 
begeleiding, behandeling en scholing. 
Auris bestaat uit scholen voor speciaal 

en voortgezet speciaal onderwijs, 
audiologische centra, aanmeldpunten, 

ambulante dienstverlening, 
behandelgroepen, gezinsgerichte 

behandeling en ondersteunende 
diensten. De vestigingen zijn verspreid 

over midden en zuidwest Nederland. 
Het bestuur en de ondersteunende 

diensten zijn gehuisvest in Rotterdam. 

De kernwaarden zijn: samen, 
zorgvuldig & slagvaardig.

Koninklijke Auris Groep 
Auris Ondersteunende Diensten  
& Raad van Bestuur 
Ammanplein 2 
3031 RT  Rotterdam 

Postbus 3192 
3003 AD  Rotterdam 
T.   (010) 888 96 00 
E.   info@auris.nl 
W.   www.auris.nl 


