
Webinar Taalontwikkelingsstoornissen bij het jonge kind, 0-8 jaar 

 
 
Datums: 
Dinsdag 14 maart 2023 
 
Tijd: 19.30 u – 21.30 u 
Prijs: € 39,50  
 
Inhoud 
Het is van belang dat het kind met TOS vroegtijdig wordt gesignaleerd zodat er tijdig de juiste 
interventies ingezet kunnen worden. Deze signalering ligt met name bij consultatiebureaus en 
peuterspeelzalen. Wanneer het kind niet of niet tijdig wordt gesignaleerd zijn er grote zorgen 
bij de overstap naar het reguliere basisonderwijs. Deze masterclass is dan ook voor de 
onderwijs- en zorgprofessionals betrokken bij het jonge kind.  
 
Belangrijk hierbij is dat men op de hoogte is van de mijlpalen in de taalontwikkeling van het 
kind en ook dat men weet wat de rode vlaggen zijn en wat men moet doen bij een 'niet pluis' 
gevoel. Hoe neem je hierin de ouders mee en hoe kan je de taalontwikkeling van het jonge 
kind al vanaf 2,5 jaar monitoren? 
 
Inhoud Webinar? 
Na afloop van deze Webinar bent u bekend met:  

- De mijlpalen in de taalontwikkeling van het jonge kind. 
- De kenmerken van TOS op de verschillende taalniveaus en bent u bekend met de 

problematiek die een TOS met zich meebrengt. Weet u wat 'communicatienood' 
betekent. 



- De termen taalontwikkelingsachterstand en een ontwikkelingsstoornis. Wanneer is er 
sprake van een A-typische taalontwikkeling (problemen in de taalontwikkeling) zoals 
een TOS en wanneer van een TOA?  

- De taalverwerving, impliciet en expliciet. 
- De rode vlaggen, wanneer spreekt men van een ‘Niet pluis’ gevoel? Maar ook heeft u 

kennis gemaakt met de screeningslijst de ELS en de observaties in de onderbouw van 
het basisonderwijs en op de peuterspeelzaal. 

 
Daarnaast  
- Wordt er aandacht besteed aan meertaligheid en TOS en hoe bij de signalering van 

een A-typische taalontwikkeling de ELS ingezet kan worden. 
- Wordt het belang van de samenwerking met ouders besproken. De ouder als partner, 

als deelgenoot. 
- Heeft u kennisgenomen van praktische begeleiding en ondersteuning van het kind en 

heeft u handvatten waar u direct mee aan de slag kan. 
 
Informatie 
Deze Webinar kan geheel worden afgestemd op de behoefte van een team en kan ook als 
maatwerk op locatie worden gegeven of online. Ook kan dit onderwerp als cursus voor een 
trainingsdag worden aangeboden waarbij er meer aandacht zal zijn voor: 

- Het expliciete taalaanbod in de groep,  
- TOS en de relatie met (ongewenst) gedrag en de sociaal emotionele ontwikkeling 
- En er is dan ook een optie om een casus te bespreken. 

 
Contact 

drs. Bernadette Sanders, orthopedagoog                                 

info@smartonderwijs.com  (let op! .com) 

0646074116 

www.smartonderwijs.nl                

 

 

                                                        


