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TOS geeft problemen in de communicatieve redzaamheid
De hulpvraag van de leerling is net als de TOS zelf, vaak
‘onzichtbaar’, onbekend….. niet ‘verwoord’

“Communicatieve redzaamheid is het begrijpen en begrepen worden in een sociale
context door het inzetten van verbale en/of non-verbale communicatieve
vaardigheden.”
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Kenmerken TOS internationaal:
• Klanken
• Woordenschat
• Zinnen formuleren, grammaticale regels toepassen
• Taalgebruik (pragmatiek)

Spraak (klanken) en woordenschat gaan vaak vooruit.
Zinnen formuleren (schriftelijk en mondeling) en het toepassen van de juiste grammaticale
regels blijft ook als kinderen ouder worden vaak lastig. In alle talen.
Ieder kind is uniek, ook het kind met TOS
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TOS heeft de volgende kenmerken, die ook in combinatie kunnen voorkomen en
die ernstige belemmeringen vormen in de interactie met anderen en in het
leerproces:
-

weinig woorden kennen,
In korte zinnen (onjuiste) zinnen spreken en schrijven
Woordvindingsproblemen
dichtklappen of zeggen `weet ik niet`, ‘laat maar’, ‘ehh’ als er een vraag wordt gesteld
(informatie verwerking)
vaak dezelfde woorden gebruiken, hetzelfde vertellen
Niet tot de kern komen
Slecht verstaanbaar
Veel fouten in de zinnen maken
Vaak niet begrijpen of niet kunnen volgen wat er verteld wordt
Weinig praten, stil zijn, praten met veel denkpauzes, stopwoorden en herhalingen
Driftig bij niet begrepen worden of het zelf niet begrijpen
Een belevenis of verhaal buiten het hier-en-nu, onvoldoende in taal aan de luisteraar
kunnen overbrengen en niet aansluiten bij zijn of haar voorkennis.
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‘Eh…….
’

Woordvindingsproblemen
‘Hoe heet
het ook al
weer….’

‘Laat
maar…’

‘Weet
niet………’

Je weet
wel…

-

Informatie verwerkingsproblemen
Lage score op woordassociaties
Onvoldoende woordenschat
Moeite met snel benoemen
Het onderwijs is op tempo - TIJD
Het onderwijs is ad-hoc - TIJD
Beurtgedrag
Gebruikt veel ondersteunende gebaren
Lege taal (die, dat, ding etc)
Tijdrekken
Maakt zinnen niet af, herhaalt stukken van
de zin

‘Error…….’

‘Enne……enne
….’

‘Dinges……’
- Gedrag!!
internaliserend en externaliserend vanuit frustratie
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Taalproblemen bij kinderen met TOS zijn hardnekkig; driekwart van de vijfjarigen
met TOS heeft op 12-jarige leeftijd nog steeds problemen (Tomblin, 2003).

Taal als belemmering in het
dagelijks leven,
school, werk, stage en in
sociale contacten

Bron: Auris
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TOS, gevolgen en hulpvragen
• Communicatie en participatie
- verstaanbaarheid en woordvinding
- verwoorden en begrijpen en begrepen worden
•

School en leren
- fonologisch bewustzijn
- vertraagde informatie verwerking (instructie)
- denken (van A naar B)
- vaak zwakke Executieve functies
- ‘overvraging’
- problemen zintuiglijke prikkelverwerking

ik weet het
niet…ik kan het
toch niet

• Gedrag/ Sociaal- emotioneel
- geen aansluiting, voelen zich buiten gesloten
- faalangst, schaamte, verlies van competentie, zelfredzaamheid en autonomie
- voelt zich niet begrepen, betrokken bij conflicten, agressie
- concentratie en inhibitie
7

Wat zijn de sleutels tot succes?
• Succes bij deelname aan school, stage, werk en
op sociaal vlak…..
• Intelligentie?
o Executieve functies
o Taal, begrijpen en toepassen (ook het lezen)
o Communicatief redzaam zijn
o Gevoel van autonomie (sociaal- emotioneel welbevinden)
o Lees- en luisterbegrip

8
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TOS: Meest voorkomende stoornis bij schoolgaande kinderen en
jongeren en de minst bekende stoornis.
• Taalontwikkelingsstoornis: 7,4% Tomblin e.a.,
(1997), Bishop, (2010), 7,5 %
Norbury et al., (2016) en Leonard (2014)

Prevalentie
8,00%
7,00%
6,00%

• Dyslexie 4% op de bao leeftijd (SDN 2016)
5,00%
en Internationaal tussen 2 en 10 procent Blomert (2005)4,00%
3,00%

• Autisme spectrum stoornis: 1,16 % Baird et al. (2006)
2,00%
1% Brugha, S.T., McManus, S. e.a. (2011)
1,00%
1% Bishop (2010)
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• ADHD: gemiddeld 5% Bishop (2010)
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Voorbeelden klanken in Engels
Ong. 44 klanken, ong. 1000 versch. Schrijfwijze.
(Braams 2007)
Bread ( e)
Breath (ie)
Have (e) slave (ee)
Meet / meat (ie)
Castle, past (a)
Land, stand, band ( e)
Power ( au)
above (uh·buhv)
Moon (oe)
month (u)
Laughter (a) slaughter (o)

Engels: Geen lijn in de spelling, niet klankzuiver

Dyslecten en kinderen met TOS
hebben moeite met de fonologische verwerking
van taal.
Dit betekent dat er een verminderd bewustzijn van
de klankstructuur is.
Moeite met het om kunnen zetten van letters in
een klank en klanken in een letter.

Onderzoek Rijksuniversiteit Groningen: Radende lezers lezen beter Engels dan spellende lezers.
Het radend lezen is als leesstrategie effectief voor een taal met een onregelmatige schrijfwijze, zoals het Engels.
Voor schrijven in het Engels geldt dit positieve effect niet, omdat je dan letter voor letter moet schrijven.
Engels schrijfonderwijs is voor leerlingen met dyslexie/ TOS vaak een enorm probleem en dan met name
door de afwijkende uitspraken van de (tweeteken)klanken in het Engels.
10
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Voorliggend?
Een specifieke TOS is vaak meer uitzondering dan regel. (E. Gerrits, 2017)
• TOS en ASS: 3,9% (Conti-Ramsden, 2006)
• TOS en ADHD: 30%-20% (Sean Redmond,
2014)
• TOS en dyslexie (comorbiditeit) 40% (Spear-Swerling 2006)
en 50% bij op 8 jarige leeftijd dyslexie (de Bree e.a., 2012).
• Tijdens een onderzoek van McArtur e.a. (2000):
55% van de TOS kinderen bleek ook dyslexie te hebben en
53% van de kinderen met dyslexie ook TOS.

• TOS komt bijna nooit alleen. Veel overlap met andere onderliggende problemen.
• De wetenschap beschrijft een kleurenpalet van stoornissen, sociaal emotionele problemen, beperkingen in de
informatie verwerking en ook op gedragsniveau. (C. Vissers, 2022 TOS congres)
TOS beinvloedt de hele ontwikkeling van het kind met TOS.
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Sociaal- emotionele ontwikkeling
Als je niet in staat bent om je vloeiend en snel uit te
drukken, en vlot te begrijpen wat anderen zeggen, heeft
dat veel invloed op sociale relaties.
Leerlingen met TOS ondervinden problemen in de
interactie met leeftijdgenoten
50% van de 16-jarigen herinnert zich gepest te zijn als kind
(ter vergelijking: dit gebeurt bij minder dan 24% van de
zich normaal ontwikkelende tieners) en bij 13% bleef het
pesten doorgaan.

Beter begrip van TOS door volwassenen en leeftijdgenoten kan er
voor zorgen dat deze negatieve gevolgen uitblijven.
12
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Nog meer Feiten
• Naar schatting heeft 5%- 7% van
de jongeren een TOS
• 83.750 jongeren met TOS in de leeftijd
van 18 t/m 25jr
• 134.950 in de leeftijd van 18 t/m 30 jaar.
(Bron: Kentalis, 2019)
Ongeveer 30% van de jongeren met TOS die
Voortgezet (Speciaal) Onderwijs volgde zit na het examen ‘thuis’.
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Gevolgen
• Jongeren met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben grote problemen met het
uiten en begrijpen van taal. Gevolgen voor stage en praktijk
• Denk ook aan ‘kletsen’ met klasgenootjes in de aula wat te moeilijk is. Voelen zich
buitengesloten.
• Verhoogd risico psychische stoornissen
• Ondervinden problemen op stages, het eerste contact met het werkveld.
• Komen na het Voortgezet (Speciaal) onderwijs of mbo vaak moeilijk aan een betaalde
baan.
• Hebben ze eenmaal een baan dan blijkt het moeilijk die te behouden.
• Problemen met het aangaan van relaties
• Belang van psycho-educatie! (opvoeding van de geest)

14
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TOS veroorzaakt problemen in de communicatieve
redzaamheid
De hulpvraag van de leerling is net
als de TOS zelf,
vaak ‘onzichtbaar’ , onbekend….
wordt niet ‘gezien’ ….
en niet ‘verwoord’.

Observatielijsten voor in de klas
Bron: Auris
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Gebaseerd op de lijst van mevr. Goorhuis- Brouwer (Lector, orthopedagoog en taalpatholoog)

Taaldomeinen

Taalniveau

Receptief
Begrijpen van taal

Taalvorm

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

Discriminatie van spraakklanken
en fonemen. Klankbeeld.

Taalvorm

Morfologie (woordvorming).
Beschrijft de regels hoe woorden juist
samengevoegd worden.
Syntax (zinsbouw).
Beschrijft de regels hoe woorden juist
samengevoegd worden tot correcte zinnen
(bevestigend, vragend, ontkennend)
Semantiek (het lexicon)
De betekenisverwerving van woorden en van
woorden binnen een grotere woordgroep.

Het begrijpen van grammaticale
Juiste toepassing van vervoegingen en
structuren, woordvolgorde en
verbuigingen van (werk)woorden.
vervoegingen en verbuigingen
Het begrijpen van complexe zinnen. Zinsbouw en de juist woordvolgorde.

Taalvorm/
Taalinhoud
Taalinhoud

Taalgebruik

Metalinguïstiek

Pragmatiek
Communicatie
De manier waarop taal gebruikt wordt in het
dagelijks leven.
Taal gebruiken met een bepaald doel:
communicatieve redzaamheid
Een (toenemend) vermogen om over de
eigenschappen van de taal na te denken

Expressief
Toepassen van taal (in de juiste
vorm).
Klankvorming (motorische productie
van klanken), articulatie,
foneemproductie. Klankvorming in
woorden

Passieve woordenschat. Woorden Actieve woordenschat
begrijpen en interpreteren.
Woordvorming.
Relaties tussen woorden begrijpen Woordvinding, benoemingsflexibiliteit.
Relaties tussen betekenissen hanteren
Begrijpen van het verband tussen Goede afstemming in de communicatie.
verbale en nov-verbale informatie. Taalgebruik in de sociale en situationele
context.
Gesprekken voeren en vertellen.
Het begrijpen van figuurlijke en
abstracte taal
Reflectie over taal. Innerlijke
Zelfcorrectie
17
grammatica
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Signaleren
• TOS nog niet ontdekt?
• Signaleren van de hulpvraag?
• Signaleren voor hulp cl 2
• Logopedie?
• Omschrijving van de communicatieve
redzaamheid en observatieformulieren.
• Wat zie je?
• Ge het gesprek aan.

18
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Dyslexie of TOS
Dyslexie en TOS komen erg vaak samen voor en daarnaast ook als zuivere vorm (Ramus et al 2013)
Veel kinderen met TOS hebben ook dyslexie (Mac. Arthur et al., 2000).
Zelfs als een kind met TOS ‘technisch’ goed kan lezen, zijn er vaak problemen met tekstbegrip
(Stothard et al, 2010).
Veel leerlingen met TOS hebben (lees)begripsproblemen.
Begripsproblemen in de mondelinge taal (luisterbegrip)-> begripsproblemen in de geschreven
taal (leesbegrip). Vaak hebben heeft de leerling met TOS moeite met hardop lezen.
Een beperkte woordenschat en zwak begrip van complexe zinnen leiden tot begripsproblemen
van de tekst.
Dit is niet hetzelfde als Dyslexie
Dyslexie is een stoornis op woordniveau (decoderen) ten aanzien van
lezen of spellen.
19

TOS: Beperking fonologie

Wat betekent dit voor een leerling met TOS die moet leren lezen?
Een voorwaarde voor tekstbegrip.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zwak ontwikkeld fonemisch bewustzijn
Leesproblemen: omzetting van letters in klanken
Moeite met onzinwoorden lezen
Moeilijk controleerbaar: leesprobleem of uitspraakprobleem
Moeite met tijdsdruk
Letterverwisseling, letters weglaten
Stillezen gaat vaak beter dan hardop lezen, na mate van automatisering (na M4)
Spellingvaardigheid wordt door beperking fonologie negatief beïnvloed
Moeite met automatiseren van spellingregels

Overeenkomsten met Dyslexie!
Taalontwikkelingsstoornissen leiden regelmatig tot de diagnose dyslexie
20
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Receptieve taalstoornis
Kenmerken met een groot beroep op ‘begrijpen’:

Problemen met begrijpen van taal, begrijpend luisteren en begrijpend lezen
Dagelijkse algemene taal (DAT) en cognitieve academische taal (CAT)
•
•
•
•
•
•

Begrijpen van abstracte woorden
Begrijpen van instructie
Begrijpen van laag frequente woorden (CAT Woorden)
Begrijpen van zinnen
Begrijpen van de tekst als geheel
Hoofdzaken van bijzaken onderscheiden

Gevolgen:
Problemen met technisch lezen
• Directe woordherkenning vertraagd
• Woordbetekenissen vertraagd uit het geheugen
21
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Kenmerken expressieve taalstoornis
• Problemen rondom de overgang van woordcombinaties naar
zinnen
• Begrip is significant beter dan het spreken
• Minder spreekinitiatieven, moeite met
‘op commando’ taken (toetsen)
• Formuleringsproblemen, woordvindingsproblemen, moeite met
logisch vertellen
• Lage woordenschat,
• fouten in zinsbouw en grammatica
• Moeite met intonatie en leestekens
22
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TOS in het vo, (pro en het mbo)
Deze leerlingen ervaren vaak problemen met:
• Abstracte woorden, figuurlijk taalgebruik
• Toename werkgeheugen
• Meta linquistische vaardigheden (zelfregulatie)
• Ontwikkelen Executieve Functies
• Grotere variëteit sociale- en taalgebruik situaties
• Zinslengte en complexiteit van zinnen
• Vreemde talen, schooltaal
• Gebrek aan innerlijke spraak (aansturen van eigen handelen en denken)
-> effect op gedrag en op de Executieve functies (C. Vissers, 2022)
23
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Wat zijn de oorzaken van het niet kunnen volgen van de
instructie?

Wat gaan we doen?
Dit deel zijn er filmpjes en ga je het zelf ook ervaren.

‘Leerlingen met een TOS met een zwak werkgeheugen raken snel overspoeld door
mondelinge instructie’
(Burger e.a. 2013)
24
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Ervaren

Herkennen

Begrijpen
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Goede diagnostiek is vereist
Concentratieproblemen of de instructie niet kunnen volgen door TOS?

Samenhang TOS met gedrag is sterk. Leerlingen worden ervaren als onhandig, passief,
vervelend. Allerlei gradaties, elk mens is uniek!
Onderdeel van: TOS, ADHD, ASS. Het is niet het niet willen, maar niet kunnen
26
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Aan de gang met LEGO
3
Vrijwilligers gevraagd

Observeer.
Noteer wat je ziet gebeuren en
wat je opvalt

27

Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY

Wat ervaar je?
-

Niet vloeiend uit woorden kunnen komen. Kan je als instructie gever goed op woorden komen?
Abstracte omschrijvingen zijn lastiger dan concrete
Je hebt behoefte aan visuele ondersteuning
Hoe is het om de instructie niet goed te begrijpen, verwerken of op te volgen?

Wat is het probleem?
Leerlingen met TOS hebben moeite met het verwerken van korte , snel opeen volgende auditieve informatie.
Leerlingen met TOS en AVP horen goed maar er zijn leerlingen met TOS met auditieve verwerkingsproblemen.
Zij hebben moeite met ruis/ omgevingsgeluiden.
Onvoldoende betekenisvolle informatie kunnen verwerken. Een rumoerige omgeving versterkt dit probleem
Leerlingen met TOS met problemen in het Lexicon en de receptieve taalontwikkeling, hebben moeite
met het volgen van de mondelinge en schriftelijke informatie.
28
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voetsporen
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TOS

Tekstbegrip en woordenschat:

Schooltaal, straattaal, thuistaal, vaktaal
• Schoolprestaties en begrijpend lezen/ luisteren hangen nauw samen.
• Voorwaarde begrijpend lezen/ begrijpend luisteren: woordenschat.
• Woordenschat de belangrijkste factor voor begrip (ook bij toetsen!).
Over welke woordenschat hebben wij het? DAT/CAT

Belang van ‘tekstdekking’ bij begrijpen van teksten:
• <80% van de woorden uit een tekst kent, is er nauwelijks begrip.
• > 85-90% is er globaal begrip.
• > 90% redelijk begrip
• > 95% goed begrip
• Bij een te lage dekking kan je geen nieuwe woorden raden en leren.
(Vernooy, 2016)
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‘Recitoren’
- Wat ervaar je na een paar regels?
- Wat doe je om de tekst te begrijpen?
- Geef je het op? Kijk je naar anderen?

Leerlingen met TOS die problemen ervaren in de woordenschat en het taalbegrip zullen
problemen ervaren in het begrijpen van gesproken en geschreven informatie

31

Taal begrijpen is een complex proces
- Gevolgen voor succes op school en in de maatschappij
- Kan het kind met TOS hierin voldoende ondersteund worden?

Vernooy, 2012
(naar R. Lyon, 2005)

32
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Belang van aansluiten bij de voorkennis….
Zelfs als je 90% of meer van de woorden in de instructie kent,
kan het nog betekenen dat je niet weet waar de instructie over gaat als de voorkennis niet
wordt aangeboord.

33

Voorkennis activeren

Ik krijg nu
economie of zo,
maar geen idee
wat we dan gaan
doen…..

Tekst zonder titel
Waar dacht je dat de tekst over ging?
Belang van uitleg vooraf
Activeer de voorkennis
Is er al inhoudelijke kennis?
Wat zou dit kunnen betekenen voor de lessen in de klas?

34
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StraatTaal
(Loretta Schrijver)

Ondersteun informatie met
beelden.
Maak het visueel!!
- Vaak wordt dan wat verteld
wordt beter begrepen, zelfs
‘Straattaal’

35

Taal begrijpen in het vo / pro
Weet:

Een leerling met TOS heeft een gemiddelde
taalontwikkelingsachterstand van anderhalf a twee jaar.
Schooltaal - > afkortingen, taalgebruik binnen de school.
Vaktaal ->
denk aan vakken als wiskunde en economie.
DAT (dagelijkse algemene taal) versus CAT (Cognitieve academische taal)
Vraagstellingen - > laat de leerling om verheldering vragen.
Abstracte woorden - > woorden uit de leerstof als ‘kenmerken’, ‘verbanden’.
Neemt taal letterlijk - > bijvoorbeeld in de vraagstelling.
Presenteren/ Spreekbeurt – > ruim van te voren aangeven, geeft erg veel stress,
spiekbriefje oplezen mag!
Open vragen – leerlingen met TOS geven korte antwoorden, liefst ja en nee.

36
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Lezen en ‘begrijpen’ bij alle vakken
Welke Wat kan je eraan doen? problemen ervaren TOS leerlingen?

• Ze begrijpen de processen niet (begrippen, functiewoorden en signaalwoorden)
• Ze begrijpen de vraagstelling niet
• Dubbele betekenissen (tafels, keersommen, vermenigvuldigen)
Als je slecht kan lezen, of
• Veel nieuwe (abstracte) woorden
• Veel talige complexe informatie, figuurlijke taal

bij een onvoldoende
taalbegrip en
woordenschat ga je nat
in de rekenles

• Ervaringscontext aanbrengen (concreet)
• Moeilijke woorden uitleggen, laten opzoeken
• Tekenen; schema ’s maken; mindmappen
• Figuurlijke taal/ gezegden omschrijven, voorbeelden, visualiseren
• Woordschrift per vak laten aanleggen
• Concepten en relaties met andere woorden, vakken
37
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Toetsen en examens bij TOS
Moeite met lange antwoorden
Moeite met tijdsdruk
Moeite met vragen die uit meerdere vragen bestaan
Moeite met goed lopende zingen
Moeite met vraagstelling goed begrijpen
Behoefte aan herhalen van beeld
en geluidsfragmenten
e.a. https://simea.nl/toetsen-en-examens
38
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Toetsen in de klas

Weet wat je vraagt in toetsen!
Is het voor de kennis omtrent het vak van belang?
39

“Op de tweede bladzijde
weet ik niet meer waar het
over gaat”

Innerlijke taal bij strategiehantering in
teksten
De relatie tussen TOS en de
executieve functies
Zelfredzaamheid: Cognitieve processen die
de talige zelfsturing van ons handelen mogelijk maken. -> afhankelijk van innerlijke taal
Bij een trage informatieverwerking worden ook deze processen belemmerd. ->
Denk aan problemen met woordvinding en ophalen van woordbetekenissen uit geheugen.
(snel benoemen, woordassociaties)
40
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Van een bekende/ veilige situatie naar het vo (of mbo)
Puber zijn is moeilijk, nog moeilijker Puber met TOS
Nieuwe vorm van onderwijs dat om ‘andere handelingen’ (EF) vraagt.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het reizen naar school en naar huis
Om hulp vragen. Vragen formuleren
Leren leren
Afspraken onthouden
Schooltaal, vaktaal.
Huiswerk, toetsen, vraagstellingen
De contacten met mede leerlingen en de docent
Roosterwijzigingen, voorspelbaarheid en structuur vervalt
Veel wisselingen (cognitieve flexibiliteit)
Gevolg: Onzekerheid,
Aula’s, deelnemen aan gesprekken in de aula
angsten,
Lokalen weten te vinden
(teruggetrokken) gedrag
Op tijd komen (tijdsbesef).
Zelfstandig werken
Stages en praktijk

41

Waar zit ze
met haar
hoofd..

Heeft nooit iets
af…of maakt het
verkeerde werk

Dat heb ik
toch al
uitgelegd!

Chaoot..

Haar hoofd
lijkt wel
een zeef…

Ongewenst gedrag of een hulpvraag?
Hulpvraag van wie??
Dit kind heeft
motivatie
problemen

Weet ze weer niet op
welke bladzijden wij
zijn…

Is hij weer zijn
spullen vergeten…

Hij kan dit niveau
niet aan

42
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Een trage Informatieverwerking en TOS
Instructie volgen -> Activeer eerst de voorkennis.
Door trage informatieverwerking en onvoldoende (vaktaal)
woordenschat kunnen de leerlingen afhaken tijdens de talige
complexe instructie.
Overschrijven van het bord is lastig. Print je instructie uit!
Ook de stage instructie! Geef een planning of hanteer een planbord.

Marielle Vermeuelen
YouTube het leven met TOS

Samenwerken in een groepje -> Vindt het vaak lastig om eigen rol in de groep in te vullen. Wordt
niet begrepen of begrijpt anderen niet.
Klassikaal nakijken - > Tempo van klassikaal nakijken ligt te hoog. Geef een nakijkboekje!
Leren -> Moe aan het eind van de dag, het volgen van alle informatie en talig handelen.

Direct na school huiswerk maken vraagt veel. VOL hoofd!
Kunnen de leerstof moeilijk onthouden wanneer meerdere vakken achter elkaar geleerd moeten
worden.
43

Zwakke Executieve functies als gevolg van het
niet begrijpen van de complexe talige instructie
Evenredig
…

Overeenkomsten
…

Schooltaal – vaktaal

Wat betekent het als leerlingen:

Kenmerken
…

• Niet starten met de taak
• Wegdromen tijdens de instructie
• Geen antwoorden (willen) geven, of ‘weet ik niet….’
• De vragen niet volledig beantwoorden
• Niet weten wat er van hen verwacht wordt na de instructie.
• Boos worden als ze niet weten hoe verder te moeten..
• Etc.

Gedrag is een hulpvraag!
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Onderzoek naar Executieve functies en TOS
Marton.K, 2008
• Zwakker in het controleren van aandacht en hebben moeite met het uitvoeren van EF >Meta cognitie, volgehouden aandacht
• Meer moeite met inhibitie en meer tijd nodig voor aanpassen gedrag -> emotieregulatie
en gedragsregulatie
• Meer moeite met bedenken van alternatieve manieren om problemen op te lossen,
blijven steken bij de eerste manier. ->plannen, organiseren, flexibiliteit
• Meer problemen met het werkgeheugen (Baddely en Hitch 1974, Alloway 2008).
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‘Ongewenst’ gedrag ontstaat vanuit problemen met..:
• Zwakke executieve functies (inhibitiezwakte, zwak
werkgeheugen, zwakke cognitieve flexibiliteit)
• Problemen met de zintuiglijke prikkelverwerking
• Angst, onzekerheid, onbegrip
• Onvoldoende tekst- en luisterbegrip
• Trage informatie verwerking
• Onvoldoende sociaal -emotioneel welbevinden
• Gebrek aan gevoel van autonomie
• Onvoldoende communicatieve redzaamheid
• Onvoldoende kunnen aansturen van eigen handelen en ook de
emotieregulatie.
- Internaliserend
- externaliserend

Gedrag!
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Gedrag als hulpvraag
• Herken het gedrag als een hulpvraag.
• Wat heeft deze leerling nodig in de klas?
• Verhelder samen met de leerling de hulpvraag.
• Maak echt tijd voor de leerling en luister echt!
• Stel de juiste vragen…..
• Neem de leerling serieus en accepteer de
belemmering
• Zorg dat de leerling zich gezien en gehoord wordt.
• Maak samen afspraken
• Visualiseer het gesprek
• maak samen een faciliteiten kaart

‘Luisterplicht’ en ‘Hoorrecht’
47

Faciliteitenkaart

Een goede start is:
- Een warme overdracht
- Kennis van de eigen hulpvragen

48
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Gedrag versus Executieve functies….
Rol van taal en communicatie bij de executieve functies…….

Wat beinvloedt wat?

“Als je minder woorden tot je beschikking hebt, heb je niet alleen minder taal om met de
mensen in je omgeving te communiceren, maar ook minder woorden om je eigen denken te
sturen. -> onvoldoende innerlijke taal!
Dat is de oorsprong van veel cognitieve problemen”. Prof. Constance vissers
49

Executieve functies

zijn processen die zelfsturing (aansturing) van ons gedrag mogelijk maken m.b.v.
innerlijke taal
Belemmeringen voor de leerling met TOS:
• Onthouden van instructie
• Starten van activiteit
• Organiseren en plannen
• Stellen van prioriteiten
• Doorbreken van gewoonten
• Focussen op de opdracht. Vasthouden van de opdracht
• Tijd managen
• Herstellen van fouten (zelfreflectie)
• Initiatieven nemen
• Bijstellen van de koers , kunnen omgaan met veranderingen
• Effectief omgaan met emoties
50
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Samengevat:

Welke ondersteuning kan je bieden

Visualiseren van taken/ opdrachten. tijdens stage, praktijk, in de klas?
Planbord m.b.t taken en opdrachten als ondersteuning.
Herhaling van instructie en controle van wat begrepen is.

Oefenen met zinnen aanvullen/ maken van langere en complexere zinnen.
Bijv.: ‘Hassan gaat met de metro, omdat…………‘, ‘ Wij eten vandaag rijst, maar……..’ etc.
Logopedische ondersteuning m.b.t communicatieve redzaamheid zoals sociale en situationele context.
Oefenen van het voeren van telefoongesprekken.
Modellen, oefenen van bovenstaande vaardigheden met anderen.
Ondersteunen bij het leren van vaktaalwoorden. Woordschrift aanleggen. Geschreven! Eerst een notitie
boekje en later overzetten in woordschrift.
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Meer informatie:

www.smartonderwijs.nl
Een website vol informatie.
Gratis downloads om meteen te gebruiken
Trainingen op maat, lezingen en webinars:
http://www.smartonderwijs.nl/agenda.ht
ml
Vragen:
info@smartonderwijs.com

Binnenkort verschijnen de
Communicatiekaarten in een
nieuwe uitvoering.
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