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Taal is zoveel meer dan alleen spraak. Het is de meest complexe vaardigheid die een mens bezit en 
die wij nodig hebben om te communiceren met de ander.  
Van ons taalgebruik is 90% non-verbaal en 10% verbaal. Communiceren doen wij dan ook niet alleen 
met taal, maar ook met mimiek en met gebaren. Door middel van taal delen wij onze gevoelens, 
onze gedachten, onze emoties en onze behoeften. Door middel van taal denken en leren wij en taal 
is dan ook onmisbaar bij het verkrijgen van kennis.  
Bij een Taalontwikkelingsstoornis (TOS) kunnen zich problemen voordoen op het gebied van 
taalbegrip en/of taalproductie. Kinderen met TOS ondervinden al heel erg  jong problemen met de 
verwerving van taal en daarbij uit een TOS zich niet bij elk kind op dezelfde manier. 
Leerlingen met TOS ondervinden problemen op verschillende taaldomeinen, er is bij TOS sprake van 
een zwakke taalvaardigheid. Leerlingen met TOS hebben moeite met de gesproken taal (het begrip 
en de productie), de geschreven taal en ook de gebarentaal.  
 
Om te begrijpen wat een TOS is en op welke taaldomeinen deze leerlingen problemen ervaren is het 
belangrijk om meer te weten over de verschillende aspecten van ‘taal’. De zwakke taalvaardigheid 
van leerlingen met een TOS kan zich uiten op verschillende of meerdere taalniveaus, zowel receptief 
(begrijpend) als expressief (productie). Taal ontwikkelt zich, net als alle andere vaardigheden van 
eenvoudig naar complex. 
In onderstaand schema zal ik de aspecten van taal uitwerken. Er zal altijd een overlap zijn in de 
taaldomeinen aangezien je taalvorm nodig hebt om taalinhoud uit te drukken.  



          

                                                                 

Het schema kan gebruikt worden om in de klas te kijken of onderstaande niveaus voldoende 
beheerst worden. Het is van belang om bij twijfel en bij signalering van zorgen in de ontwikkeling een 
kind zo snel mogelijk door te sturen naar een logopedist voor een juiste observatie en onderzoek. 
 

Taaldomeinen Taalniveau Receptief  
Begrijpen van taal 

Expressief 
Toepassen van taal (in 
de juiste vorm). 

Taalvorm Fonologie 
Klanken en de volgorde van 
klanken in de woorden. 
Klankontwikkeling. 
 

Discriminatie van 
spraakklanken en 
fonemen. Klankbeeld.  

Klankvorming 
(motorische productie 
van klanken), 
articulatie, 
foneemproductie. 
Klankvorming in 
woorden 

Taalvorm Morfologie (woordvorming).  
Beschrijft de regels hoe 
woorden juist 
samengevoegd worden. 

Het begrijpen van 
grammaticale 
structuren, 
woordvolgorde en 
vervoegingen en 
verbuigingen 

Juiste toepassing van 
vervoegingen en 
verbuigingen van 
(werk)woorden. 

Taalvorm/ 
Taalinhoud 

Syntax (zinsbouw). 
Beschrijft de regels hoe 
woorden juist 
samengevoegd worden tot 
correcte zinnen 
(bevestigend, vragend, 
ontkennend) 

Het begrijpen van 
complexe zinnen.  

Zinsbouw en de juist 
woordvolgorde. 

Taalinhoud Semantiek (het lexicon) 
De betekenisverwerving van 
woorden en van woorden 
binnen een grotere 
woordgroep. 
 

Passieve 
woordenschat. 
Woorden begrijpen en 
interpreteren. 

Actieve woordenschat 
Woordvorming. 
Woordvinding, 
benoemingsflexibiliteit. 
Relaties tussen 
betekenissen hanteren 

Taalgebruik Pragmatiek 
Communicatie 
De manier waarop taal 
gebruikt wordt in het 
dagelijks leven. 
 
Taal gebruiken met een 
bepaald doel: 
communicatieve 
redzaamheid 

Begrijpen van het 
verband tussen 
verbale en nov-
verbale informatie. 
 
 
Het begrijpen van 
figuurlijke en 
abstracte taal 

Goede afstemming in 
de communicatie. 
Taalgebruik in de 
sociale en situationele 
context. 
Gesprekken voeren en 
vertellen.  

Metalinguïstiek Een (toenemend vermogen 
om over de eigenschappen 
van de taal na te denken 

Reflectie over taal. 
Innerlijke grammatica 

Zelfcorrectie 

 
 
  


