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TOS in de klas (basisonderwijs, vo en mbo)                      
Locatie: regio Rotterdam of Hoeksche Waard. Wordt per datum nader belend gemaakt. 
Tijd: 09.30 u – 16.30 u 
Prijs: € 195,00 inclusief trainingsmateriaal, het boek ‘Taalontwikkelingsstoornissen in de klas’ of 
Taalontwikkelingsstoornissen in het vo en mbo' en een uitgebreide lunch. 
  

 
 
Opties: 
- Zaterdag 05-10-2019    - Zaterdag 16-11-2019   - Vrijdag    29-11-2019 
- Vrijdag   17-01-2020     - Zaterdag 25-01-2020   - Vrijdag  07-02-2020 
- Zaterdag 15 -02-2020  - Vrijdag  13- 03- 2020    - Zaterdag 28-03-2020 
- Vrijdag 03-04-2020      - Zaterdag 16- 05-2020    - Vrijdag 05- 06- 2020 
(In overleg kunnen andere opties besproken worden). 
 
Een taalontwikkelingsstoornis - TOS 
Doordat de stoornis nog altijd relatief onbekend is, is er ook nog te weinig onderzoek verricht naar 
oorzaken, gevolgen en diagnostiek en behandeling. 
Elke docent heeft van ADHD of autisme gehoord en heeft literatuur gelezen gericht op deze problematiek. 
Dat men zich in deze ‘bekende’ problematiek verdiept heeft meestal te maken met het gedrag dat men in 
de klas signaleert en waarbij men handvatten wil. 
 
Wanneer het de communicatieve redzaamheid en het gedrag betreft hebben ADHD, autisme 
en TOS onderling veel gemeen. 
Er zijn echter ook verschillen en om juist te handelen in de klas is kennis van TOS, als relatief onbekende 
stoornis, van belang.  Leerlingen met TOS ondervinden nauwelijks of erg weinig succeservaringen wat van 
invloed is op het algemeen welbevinden en het gevoel van autonomie. 
Deze leerlingen hebben behoefte aan een leerkracht in de klas die bekend is met de problematiek TOS en 
ook met de hulpvragen van deze leerlingen. Om in de klas (of daar buiten) de juiste hulp te bieden aan 
leerlingen met TOS is het van belang inzicht te hebben in wat een taalontwikkelingsstoornis is.  
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Wat betekent een TOS voor de leerontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling? 
Het herkennen van de hulpvragen van de leerling met TOS is een belangrijk onderdeel van de begeleiding 
die geboden wordt in de klas. Waarom vertonen leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis vaak 
‘ongewenst’ gedrag of zijn het die leerlingen die ‘niet gezien en niet gehoord’ worden? Wat is de 
onderliggende reden?  
 
Om te weten welke begeleiding u als (onderwijs)professional in het onderwijs kunt bieden aan leerlingen 
met TOS is het van belang inzicht te hebben in wat een taalontwikkelingsstoornis is.  
Wat betekent een TOS voor de leerontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling? Het 
herkennen van de hulpvragen van de leerling met TOS is een belangrijk onderdeel van de begeleiding die 
geboden wordt in de klas. Waarom vertonen leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis vaak 
‘ongewenst’ gedrag of zijn het die leerlingen die ‘niet gezien en niet gehoord’ worden? Wat is de 
onderliggende reden?  
 
Tijdens deze training richten wij ons niet alleen op het jonge kind, maar belichten wij ook de stap naar het 
voortgezet onderwijs en de toekomst. Welke knelpunten kan men verwachten, welke kansen kunt u 
benutten en welke begeleiding kunt u geven aan de leerling met TOS in de klas zodat de leerling zich zo 
optimaal mogelijk kan ontwikkelen. 
 
Inhoud 
Tijdens deze cursus worden theoretische inzichten vertaald naar de dagelijkse praktijk in de klas. Vanuit de 
theorie wordt gewerkt naar praktische adviezen waarmee u de volgende dag aan de slag kunt. 
Onderwerpen die o.a. aan bod komen zijn: 

• Theoretische achtergronden m.b.t. TOS 
• Het signaleren van TOS in de klas 
• Interpreteren van de logopedische screening en het verslag 
• TOS en de relatie tot de executieve functies en gedrag. 
• Interventies tijdens de les, dispensaties en compensaties in de klas en bij toetsen en repetities 
• Adviseren en informeren van ouders 

Doelstelling 
Na afloop van de training: 

- Kent u de kenmerken van TOS op de verschillende taalniveaus en bent u bekend met de 
problematiek die een TOS met zich meebrengt in de klas. 

- Heeft u kennisgenomen van een taalontwikkelingsachterstand en een ontwikkelingsstoornis.  
- Heeft u kennisgenomen van de signalering. 
- Heeft u kennisgenomen van mogelijke begeleiding in de klas. 
Tevens  
- Heeft u kennisgenomen van wat de relatie is tussen TOS, gedrag en de executieve functies. 
- Weet u wat de gevolgen kunnen zijn voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
- Heeft u geleerd welke aanpassingen u praktisch kunt toepassen in de klas. 

  
Doelgroep 
Deze training is gericht op het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het mbo. Op verzoek kan dit voor 
een kleine groep (vanaf 4 deelnemers) zelfs op één van deze doelgroepen gericht worden. 
De training is met name bestemd voor schoolprofessionals binnen de school zoals de leraren, 
internbegeleiders, remedial teachers en klassenassistenten, maar men kan zeker denken aan een brede 
groep professionals die betrokken zijn bij het onderwijs. Logopedisten, ambulant behandelaars op school 
en in gezinnen, pedagogisch begeleiders, ambulant dienstverleners, gedragsdeskundigen, 
schoolpsychologen en schoolpedagogen en andere professionals die met TOS te maken hebben 
 
Er is plaats voor 20 deelnemers per trainingsdag, zodat een interactie mogelijk blijft. Vol=vol!  
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Trainer 
Deze training wordt gegeven door Bernadette Sanders, orthopedagoog eigenaar Smartonderwijs 
 
Dagprogramma: 
 
09.15 uur Inloop 
09.30 start. Wat is TOS? Theorie, feiten en achtergrond.  
11.00 koffiepauze 
11.15 TOS signaleren 
12.30 lunch 
13.15 TOS, gedrag en executieve functies 
14.45 koffie 
15.00 TOS, gedrag en de sociaal -emotionele ontwikkeling 
16.00 vragen, evaluatie en samenvatting 
             
  
Accreditatie 
Na afloop van de cursusdag ontvang je een certificaat waarop de contacturen staan vermeld. Indien 
accreditatie gewenst is kan deze aangevraagd worden voor de betreffende beroepsgroep. Gezien de 
complexiteit van de doelgroepen en de aanvragen per doelgroep brengt een accreditatie aanvraag extra 
inschrijvingskosten met zich mee van  €25,- pp. 
 
Annulering 
Annuleren is mogelijk tot  5 weken voor aanvang van de training. Dit dient schriftelijk (per email) te 
gebeuren.  Als u de deelnamegelden al heeft voldaan, vindt restitutie plaats onder aftrek van de 
administratiekosten. Binnen 5 weken na inschrijving kunt u helaas niet meer annuleren en bent u het 
gehele inschrijfbedrag verschuldigd. 
Bij verhindering kan een deelnemer zich zonder kosten laten vervangen door een collega, mits dit van 
tevoren schriftelijk bij de organisatie wordt aangevraagd. Zie verder de 'deelname voorwaarden'. 
 
Betaling en voorwaarden 
De cursist is ingeschreven vanaf het moment dat het inschrijfformulier is verzonden of wanneer men zich 
heeft aangemeld via de mail. Vanaf dat moment gelden de Deelname voorwaarden  Minimaal aantal 
deelnemers voor doorgang training: 6 cursisten. Betaling uiterlijk 2 weken voor aanvang per toegezonden 
factuur. 
Incompany-trainingen kunnen per mail worden aangevraagd. Voorwaarden in overleg.   
 
 
 
Inschrijven kan via de website www.smartonderwijs.nl of via de mail info@smartonderwijs.com (let op: 
.com!) U ontvangt dan een inschrijvingsformulier en de voorwaarden. 
Meer informatie: 0646074116 
 


