‘TOS de meest voorkomende ontwikkelingsstoornis die het minst
bekend is’.
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‘Men moet altijd de mogelijkheid van een taalstoornis overwegen bij een kind
met een gedragsstoornis, want een taalstoornis kan aanzienlijk bijdragen aan
een psychopathologische ontwikkeling,
en behandeling van de taalstoornis kan de gedragsstoornis doen
verminderen. In zulke gevallen zijn taaltests niet overbodig’.
(Uit: ‘De relatie tussen taalstoornissen en gedragsstoornissen:
Psychologische en neuro-psychiatrische inzichten’, dr. C. Njiokiktjien, 2006)

Analyse van gedragsproblemen bij een kind met
taalontwikkelingsproblemen kan suggesties opleveren voor een optimale
logopedische behandeling.

‘Ongewenst’ gedrag valt altijd op in de klas. Externaliserend gedrag is storend
voor de leerkracht en vaak ook voor medeleerlingen. Internaliserend gedrag valt
vaak minder op. “Zo wil ik er wel 20 in de klas…” is dan een bekende uitspraak.
Het zijn leerlingen die niet snel om hulp zullen vragen, vaak zelf doormodderen

en zich afzijdig houden. Toch kan deze internaliserende problematiek zelfs
leiden tot een depressie, burn-out en vele andere problemen vanuit onmacht,
frustratie en onvermogen. Zijn deze kinderen en leerlingen in staat tot het
formuleren van hun hulpvraag?
Elke vorm van opvallend gedrag is in de eerste plaats voor de leerling zelf een
enorme belemmering met betrekking tot schoolsucces en het sociaalemotioneel welbevinden.
Is elke vorm van ‘ongewenst’ gedrag ‘probleemgedrag’ of is het een hulpvraag,
echt een roep om hulp, van de leerling die vaak niet weet hoe hij of zij deze
moet verwoorden.
Leerlingen die de wereld om zich heen niet goed begrijpen en het gevoel hebben
niet begrepen te worden, uiten dit in gedrag dat verzet aangeeft of in gedrag dat
aangeeft, ‘ik geef het op’ en ‘ze begrijpen mij toch niet’.
Elk gedrag dat opvalt en niet gewenst is, is in feite een hulpvraag. Wie kent
onderstaande uitspraken niet:
“Wat een chaoot”
“Hij roept altijd door de klas”
“Zij zit altijd ergens anders met haar hoofd”
“Zij heeft nooit haar werk af’
“Hij heeft een erg kort lontje” enz.
Als het gedrag aanhoudt of verergert, wordt het al vlug ervaren als een
gedragsprobleem en ook als zodanig benoemd. De leerkracht ervaart dan ook
zelf een gevoel van onvermogen. Hoe pak ik dit gedrag aan?
Het gedrag van de leerling en zijn onbekende hulpvraag wordt de hulpvraag van
de leerkracht. Achter de hulpvraag van de leerkracht schuilt in feite dus de
hulpvraag van de leerling.
Wanneer je aandacht wilt besteden aan het ongewenste gedrag en het wilt
verminderen dan moet je naar de bron. En wat is in dit geval de bron? De bron is
het gedrag van de leerling vanuit een hulpvraag. Niet de léérling is het
probleem, maar de hulpvraag die niet wordt gezien of niet wordt beantwoord.

De hulpvraag achter het gedrag wordt bij de leerling met TOS vaak niet
gezien

Veel leerlingen met TOS hebben zwakke executieve functies en een trage
informatieverwerking.
Op welke gebieden kunnen wij problemen signaleren bij het kind, de leerling
met TOS:
• Executieve functies: inhibitiezwakte, zwak werkgeheugen, zwakke
cognitieve flexibiliteit.
• Zintuigelijke prikkelverwerking
• Sociaal- emotioneel welbevinden
• Communicatieve redzaamheid
• Tekst- en luisterbegrip
Voorbeelden:
Het meisje in groep 5 dat tijdens de instructie vaak afhaakt en in haar la
rommelt, veel om zich heen kijkt en vaak niet weet wat er van haar verwacht
wordt. Concentratieproblemen? Vlug afgeleid? Of…. Niet in staat tot het volgen
van de complexe instructie die mogelijk ook te snel gaat. Een logopedische
screening met betrekking tot taalbegrip, woordenschat en verbale werk
geheugen is dan zeker op zijn plaats. Een goede observatie in de klas is zeker
ook wenselijk. Wanneer, in welke situaties ontstaat dit gedrag?
Veel leerlingen met TOS zijn niet in staat tot het volgen van de instructie. Dit kan
komen doordat zij de talige instructie niet (voldoende) kunnen verwerken, dat
het te snel gaat enz. Succeservaringen zullen steeds meer ontbreken en dit
meisje zal misschien vaak de vraag krijgen of ze ook aan haar taak wil starten.

Een leerling die nooit de juiste boeken bij zich heeft, altijd alles kwijt is, altijd het
verkeerde werk maakt en daardoor veel berispt wordt heeft geen
succeservaringen. De leerling die er vaak uitgestuurd wordt, omdat hij weer zijn
huiswerk niet bij zich heeft zal mogelijk clownesk of stoer gedag gaan vertonen,
omdat hij ten opzichte van de groep niet voor gek wil staan. Hij zal al vlug de
stempel ‘ongemotiveerd voor school en leren’ krijgen terwijl dit mogelijk
helemaal niet het geval is en deze leerling komt ongewild in een neergaande
spiraal. Het gedrag zal voor hem steeds meer een vast patroon worden omdat
zijn echte hulpvraag, vanuit zwakke executieve functies (‘help mij plannen en
organiseren’), niet gezien wordt. Het ongewenste gedrag valt op in de klas en
wordt negatief benoemd. Het gedrag wordt door de leerkracht als frustrerend
ervaren, want hoe pak je het aan?

“Taal is niet alleen de sociale taal waarmee wij communiceren,
maar ook de innerlijke taal waarmee wij met onszelf communiceren.
Een taalstoornis belemmert niet alleen de sociale taal,
maar ook de innerlijke taal wordt verstoord. (C.Vissers, 2022)

Executieve functies zijn cognitieve processen die ons denken en handelen
aansturen en dit doen wij met onze innerlijke spraak. Bij het kind en de leerling
met TOS is ook de innerlijke spraak onvoldoende. Daarnaast is er bij de leerling
met TOS sprake van een trage informatieverwerking.
- Onze verwerkingssnelheid stelt ons in staat om taken goed en adequaat
uit te voeren.
- Verwerkingssnelheid is geen ander woord voor executieve functies, maar
het is een belangrijke executieve functievaardigheid.
De verwerkingssnelheid is de tijd die nodig is om een cognitieve taak uit te
voeren of de hoeveelheid werk die in een bepaalde tijd kan worden afgemaakt.
(Braaten en Willoughby, 2015)

Belangrijke executieve functies waarbij kinderen met TOS problemen
ondervinden:
- Werkgeheugen (vasthouden tijdelijke informatie) - > Behoefte aan visuele
ondersteuning, ritmiek, concreet aanbod en herhalen van de instructie.
- Inhibitie (focussen en remmen, emotieregulatie en gedragsregulatie) –>
let op je klassenmanagement, prikkels en positie in de klas.

- Mentale flexibiliteit (denken en het gedrag heel snel aanpassen in
omstandigheden die veranderen) –> voorspelbaarheid en overzicht,
ondersteuning met ‘wie’ ‘wat’ ‘waar’ ‘wanneer’ ‘hoe’.

Wij zien het gedrag dat volgt op zwakke executieve functies
en een trage informatie verwerking……dit behelst de hulpvraag

• De innerlijke spraak is noodzakelijk voor het aansturen van allerlei
executieve functies zoals het planmatig handelen en het sociaal
functioneren. -> ondersteuning m.b.v. ‘Modellen’, veel voordoen met
hardop uitspreken van strategieen (handelen), dit veel herhalen of
visualiseren. Zodat het kind/ de leerling dit kan verinnerlijken.
• De innerlijke spraak loopt vaak achter en is trager ten opzichte van
leeftijdsgenootjes bij leerlingen met TOS, ADHD, autisme, dyslexie en
andere gedragsstoornissen/ gedragsproblemen.
• Innerlijke taal is persoonlijke taal, zonder dat er articulatie is.
Vygotsky: ‘Innerlijke taal is het resultaat van een ontwikkelingsproces
waarin talige sociale interacties verinnerlijkt worden of geïnternaliseerd
worden tot een dialoog met ons zelf. Regulatie van het eigen ik’.
• Innerlijke taal zorgt voor efficiënt handelen. Zodra situaties of
handelingen ingewikkeld worden, treedt er volgens Vygotsky
begeleidende en/of innerlijke spraak op die het gedrag kan organiseren,
of het kind valt terug op sociale taal en vraagt om hulp. De spraak is soms
begeleidend, meestal regulerend en controlerend.

(Uit: De relatie tussen taalstoornissen en gedragsstoornissen: psychologische en
neuro-psychiatrische inzichten Ch. Njiokiktjien, 2006. )
Lees, hoor en zie de hulpvraag in het gedrag van de leerling en ga in gesprek
met de leerling. Wanneer er geen sprake is van een gedragsstoornis, ontstaan
gedragsproblemen niet zomaar. Ze ontstaan vanuit een gevoel van onvermogen,
onmacht en frustratie. Start met het uitsluiten van een mogelijke taalstoornis
door een verwijzing naar de logopedist. Leerproblemen, problemen met
executieve functies, problemen in de communicatieve redzaamheid, sociaalemotionele problemen, taalproblemen, enz., kunnen de onderliggende oorzaak
zijn en dus de hulpvraag van gedrag dat je signaleert.
Wanneer er geen (h)erkenning is van de hulpvraag zal de leerling met het
gedrag in een negatieve spiraal terecht komen en zal dit zeker ten koste gaan
van de prestaties op school en het sociaal emotioneel welbevinden.
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