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Effect van 
behandelgroepen

Ongeveer zeven procent van alle kinderen 
heeft een taalontwikkelingsstoornis (Tom-
blin, Records, Buckwalter, Zhang, Smith & 
O’Brien, 1997; Shriberg, Tomblin & McSeeny, 
1999), een stoornis waarbij de oorzaak niet 
ligt in het cognitieve, neurologische, emotio-
nele of sensorische domein, maar die op 
zichzelf staat. Er is altijd sprake van een taal-
productieprobleem en daarnaast is er soms 
sprake van een taalbegripsprobleem. 
 
Vroege signalering en behandeling van een 
taalontwikkelingsstoornis op jonge leeftijd is 
belangrijk. Uit een review van Law, Garret & 
Nye (2004) blijkt namelijk dat signalering en 
behandeling van deze kinderen op zeer jon-
ge leeftijd bij een deel effectief is. Vooral 
kinderen met problemen in de woorden-
schatproductie profiteerden van de behan-
deling. Van intensieve coaching van ouders 
in interactiestijl en kindgerichte behandeling 
door professionals is bekend dat ze een po-
sitief effect op de taalontwikkeling hebben 
(Roberts & Kaiser, 2011; Baxendale & Hes-
keth, 2003; Law, Garret & Nye, 2004; Bus-

chmann, Jooss, Rupp, Feldhusen, Piets & 
Philippi, 2009). 

In Nederland worden steeds meer kinderen 
met een taalontwikkelingsstoornis in de 
leeftijd van twee tot vier jaar doorverwezen 
naar behandelgroepen voor kinderen met 
deze problematiek. Op deze groepen wordt 
zoveel mogelijk gebruik gemaakt van inter-
venties die in andere landen een positief ef-
fect bleken te hebben op de taalontwikke-
ling. Een voorbeeld hiervan zijn de 
Hanen-principes, waarbij volwassenen zich 
aanpassen aan het taalniveau van het kind 
en het kind stimuleren om taal te gebruiken 
(Baxendale & Hesketh, 2003). 

Daarnaast worden er interventies ingezet die 
nog niet onderzocht zijn, maar waar profes-
sionals positieve ervaringen mee hebben, 
zoals Nederlands ondersteund met Gebaren 
(NmG). Er zijn aanwijzingen dat het gebruik 
van ondersteunende gebaren de taalontwik-
keling stimuleert: er worden niet alleen meer, 
maar ook langere en complexere uitingen 

Taal is onmisbaar voor een succesvolle schoolloopbaan, maar ook voor het aangaan 
en continueren van sociale relaties: kortom, taal is essentieel voor een goed functi-
oneren in onze samenleving (Durkin & Conti-Ramsden, 2010). Een taalontwikke-
lingsstoornis kan dan ook leiden tot allerlei problemen in het dagelijks leven. Kinde-
ren met een taalontwikkelingsstoornis worden bijvoorbeeld minder geaccepteerd 
door hun leeftijdsgenoten, hebben minder vrienden en worden vaker gepest dan 
hun leeftijdsgenoten met een normale taalontwikkeling (Lindsay, Dockrell, & Strand, 
2007). Een taalontwikkelingsstoornis is bovendien hardnekkig; een deel van de kinde-
ren heeft op latere leeftijd nog steeds spraak- en taalmoeilijkheden (Johnson et al., 
1999; Law, Garret & Nye, 2004) en blijft problemen ervaren als gevolg van deze 
stoornis. Zij hebben naast sociale problemen (Durkin & Conti-Ramsden, 2010) door-
gaans een lager opleidingsniveau, minder goede banen en meer kans om werkloos 
te worden dan volwassenen zonder taalproblemen (Conti-Ramsden & Durkin, 2012). 
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geproduceerd (Kouwenberg, Van Weerden-
burg & Slofstra-Bremer, 2007). 

In Nederland is tot op heden bijna geen on-
derzoek gedaan naar de effectiviteit van be-
handelgroepen voor kinderen met een taal-
ontwikkelingsstoornis. Door de ontwikkeling 
van taalbegrip en taalproductie bij kinderen 
met deze problematiek te onderzoeken, wil-
den wij hier meer inzicht in krijgen. De ver-
wachting was dat:
> De behandeling een positief effect zou 

hebben op de taalontwikkeling van de kin-
deren.

> De taalontwikkeling van kinderen sneller 
vooruit zou gaan wanneer hun ouders 
deelnamen aan de cursussen.

> De taalontwikkeling van kinderen sneller 
vooruit zou gaan naarmate ze meer tijd op 
de behandelgroep hadden doorgebracht. 

Methode

Design
In dit longitudinale onderzoek is prospectief 
gekeken naar het effect van behandelgroe-
pen voor kinderen met een taalontwikke-
lingsstoornis op de taalontwikkeling van 
peuters. De ontwikkeling van taalbegrip 
(zinsbegrip en woordbegrip) en taalproduc-
tie (zinsontwikkeling en woordontwikkeling) 
werd in kaart gebracht voor aanvang van de 
behandeling (voormeting) en na afloop (na-
meting). 

Participanten
De onderzoeksgroep bestond uit kinderen 
die vanaf september 2010 op een behandel-
groep van de NSDSK zijn gestart en voor 1 
januari 2013 de groep verlaten hebben. De 
kinderen zijn minimaal 25 dagdelen op de 
behandelgroep aanwezig geweest. Meerta-
lige kinderen zijn voor dit onderzoek uitge-
sloten. De onderzoeksgroep bestond uit 75 
kinderen: 61 jongens (81%) en 14 meisjes 
(19%) met een gemiddelde leeftijd van 37 
maanden (range 28-45 maanden) bij de 
start van de behandeling. Als inclusiecriteri-
um is gesteld dat er per kind van minimaal 
één taaldomein een voor- en nameting be-
schikbaar moest zijn. Dit betekent dat voor 
alle kinderen in ieder geval op één taaldo-
mein de taalontwikkeling in kaart gebracht 
kon worden, maar dat op andere domeinen 
de nameting voor sommige kinderen ont-

brak. Ook wanneer kinderen op een taaldo-
mein al een voldoende score hadden be-
haald, was er op dat domein niet altijd een 
nameting aanwezig. Daarom verschilt het 
aantal kinderen per taaldomein (zie tabel 1). 
Met de BSID-II-NL (Van der Meulen, Ruiter, 
Lutje Spelberg & Smrkovsky, 2002) en de 
SON-R (Snijders, Tellegen, Winkel & Laros, 
1995) is de cognitieve ontwikkeling onder-
zocht. Alle kinderen hadden een normale 
cognitieve ontwikkeling en voor zover be-
kend geen bijkomende problematiek. 
Interventie
De behandelgroepen van de NSDSK zijn 
voor kinderen in de leeftijd van twee tot vier 
jaar, bij wie een taalontwikkelingsstoornis is 
gediagnosticeerd (minimaal anderhalve 
standaarddeviatie onder het gemiddelde op 
een gestandaardiseerde taalproductietest). 
Twee pedagogisch medewerkers, een logo-
pedist en een orthopedagoog geven drie 
dagdelen per week behandeling aan acht tot 
tien kinderen. 

De groepsbehandeling bestaat uit vier soor-
ten groepsactiviteiten: dagritmeactiviteiten, 
ontwikkelingsspel, specifieke taalstimule-
ring en logopedie. Bij de uitvoering van deze 
activiteiten maakt de groepsleiding gebruik 
van algemene principes die de ontwikkeling 
stimuleren, zoals de principes van ontwikke-
lingsgericht leren, thematisch werken en 
herhaling (Wiefferink et al., 2010). De dagrit-
meactiviteiten, zoals ‘halen en brengen’ en 
‘eten en drinken’, lenen zich bij uitstek voor 
herhaling: de pedagogisch medewerker ge-
bruikt op deze momenten woorden en zin-
nen waarmee de kinderen al bekend zijn. Bij 

het ontwikkelingsspel maakt de pedago-
gisch medewerker gebruik van de principes 
van ontwikkelingsgericht leren (o.a. de Ha-
nen-principes) en van herhaling in de com-
municatie met de kinderen. Bij de specifieke 
activiteiten voor taalstimulering, zoals de 
kring, liedjes zingen en voorlezen, wordt hier-
van ook gebruik gemaakt, maar bij deze acti-
viteiten wordt de taalontwikkeling intentio-
neel gestimuleerd middels gerichte 
taalactiviteiten. Naast de groepslogopedie 
krijgt elk kind eenmaal per week vijftien tot 
twintig minuten individuele logopedie. 

Bovendien leren ouders in twee cursussen 
hoe zij de taalontwikkeling van hun kind kun-
nen stimuleren: een Spraaktaalcursus die 
gebaseerd is op de Hanen-principes en een 
cursus Nederlands ondersteund met Geba-
ren (NmG). Beide cursussen bestaan uit zes 
bijeenkomsten. 

Uitkomstmaten
Het taalbegrip en de taalproductie zijn in 
kaart gebracht met gestandaardiseerde tes-
ten. Tevens is geregistreerd hoe vaak een 
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IN HET KORT
Het doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in de effectiviteit van be-
handelgroepen voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis op de taalont-
wikkeling van peuters. Hierbij is ook gekeken naar de invloed van oudercursus-
sen en de duur van de behandeling. Uit de resultaten blijkt dat het taalbegrip en 
de taalproductie van de kinderen verbetert ten opzichte van normscores van 
leeftijdsgenootjes, zowel op zins- als woordniveau. Bovendien bleek de Spraak-
taalcursus, een cursus waarin ouders vaardigheden leren om beter met hun 
kind te communiceren, een positieve invloed te hebben op de zinsontwikkeling 
van de kinderen. Daarnaast had de duur van de groepsbehandeling een positie-
ve invloed op de zinsontwikkeling van kinderen: hoe vaker de kinderen groeps-
behandeling hebben gekregen, des te positiever het resultaat. De resultaten la-
ten duidelijk het belang van ouderbetrokkenheid en vroegsignalering zien; hoe 
eerder een kind met een taalontwikkelingsstoornis wordt opgespoord, des te 
sneller ouders kunnen leren hoe ze met hun kind kunnen communiceren, des te 
vroeger het kind met de behandelgroep kan starten. 

Aantal

Taalproductie

Zinsontwikkeling 43

Woordontwikkeling 39

Taalbegrip

Zinsbegrip 39

Woordbegrip 30

TABEL 1. Het aantal kinderen waarvan een voor- en 
nameting beschikbaar is per taaldomein.
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kind op de behandelgroep aanwezig was en 
welke cursussen de ouders gevolgd hebben.

Er zijn twee aspecten van taalbegrip geme-
ten: zinsbegrip en woordbegrip. Zinsbegrip 
werd gemeten met de Reynell Test voor 
Taalbegrip (Van Eldik, Schlichting, Lutje 
Spelberg, Van der Meulen & Van der Meulen, 
1995). In 2011 is de test vervangen door de 
Schlichting Test voor Taalbegrip (Schlichting 
& Spelberg, 2010), een gemoderniseerde 
versie van de Reynell. Woordbegrip werd ge-
meten met de Peabody Picture Vocabulary 
Test-III-NL (PPVT-III-NL), een Nederlands-
talige bewerking van de Amerikaanse 
 PPVT-III (Dunn & Dunn, 2005). 

Om de taalproductie in kaart te brengen zijn 
de zinsontwikkeling en woordontwikkeling 
getest. Beide werden gemeten met de 
 Schlichting Test voor Taalproductie (Schlich-
ting et al., 1995). In 2011 werd de test 
 vervangen door de gemoderniseerde versie: 
Schlichting Test voor Taalproductie II 
 (Schlichting & Spelberg, 2010).

Alle taaltesten zijn genormeerd op een re-
presentatieve steekproef van Nederlands-
sprekende kinderen. De gestandaardiseerde 
Q-scores hebben een gemiddelde van 100 
en een standaarddeviatie van 15. 

Procedure
De voormeting is afgenomen door een logo-
pedist of linguïst van de verwijzende instan-
tie of door de logopedist van de behandel-
groep. Rond de leeftijd van drieënhalf jaar en 
bij het vertrek van de groep, op de leeftijd 
van vier jaar, werden de kinderen opnieuw 
getest. Wanneer het kind op de leeftijd van 
drieënhalf jaar op een taaldomein een vol-
doende score had behaald, werd dit taaldo-
mein bij vertrek van de groep niet altijd op-
nieuw gemeten. De nameting bestond uit de 
meting bij het vertrek van de groep. Indien 
deze niet beschikbaar was, is de meting van 
drieënhalf jaar gebruikt. Bij de start van de 
behandeling hebben alle ouders toestem-
ming gegeven voor het gebruik van de ver-

zamelde gegevens voor wetenschappelijk 
onderzoek. 

Analyses
De 75 deelnemende kinderen zijn opge-
splitst in twee groepen: kinderen met alleen 
taalproductieproblemen (n=46) en kinderen 
met zowel taalproductie- als taalbegripspro-
blemen (n=29). Kinderen met alleen taal-
productieproblemen hadden bij de voorme-
ting een onvoldoende score op de 
zinsontwikkeling, de woordontwikkeling of 
beide. Wanneer een kind bij de voormeting 
ook een onvoldoende score had op zinsbe-
grip, woordbegrip of beide, had het taalpro-
ductie- en taalbegripsproblemen. Voor beide 
groepen is naar de vooruitgang per taaldo-
mein gekeken door met een gepaarde 
 t-toets de gemiddelde scores op de voor- en 
nameting te vergelijken, hierbij is ook de ef-
fectgrootte (η2) weergegeven. Een effect-
grootte rond .01 is klein, rond .06 is gemid-
deld en rond .14 of hoger is groot (Cohen, 
1988). De domeinen zinsontwikkeling, 
woordontwikkeling en zinsbegrip zijn bij 
sommige kinderen met de oude test in kaart 
gebracht en bij andere kinderen met de ver-
nieuwde test. Bij de analyses waarbij naar 
het behandeleffect is gekeken zijn alleen 
kinderen meegenomen waarbij bij de voor- 
en nameting op een taaldomein dezelfde 
testversie is gebruikt. 

Met een gepaarde t-test werd nagegaan of de 
taalontwikkeling van kinderen waarvan de ou-
ders minimaal vijf lessen van een cursus had-
den gevolgd verschilde van kinderen bij wie dit 
niet zo was. De Pearson-correlatie werd ge-
bruikt om na te gaan in hoeverre het aantal 
dagdelen groepsbehandeling invloed heeft op 
de taalontwikkeling. Er werd eenzijdig getoetst.
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EN DAN
Dit onderzoek toont aan dat de behandeling op de behandelgroepen voor deze groep 
kinderen effectief is. De gemiddelde scores op alle taaldomeinen gaan significant voor-
uit, zowel voor kinderen met taalproductie- en taalbegripsproblemen als voor kinderen 
met alleen taalproductieproblemen. 

Een belangrijke bevinding uit dit onderzoek is dat de duur van de groepsbehandeling een 
positief effect heeft op de zinsontwikkeling. Voor een zo goed mogelijk resultaat is het dan 
ook van belang kinderen met een taalontwikkelingsstoornis vroeg op te sporen, zodat be-
handeling op jonge leeftijd kan starten. Bovendien bleek de Spraaktaalcursus bij te dra-
gen aan de taalontwikkeling van de kinderen en bleken de effecten groter te zijn als ou-
ders met de cursus startten kort nadat hun kind op de behandelgroep kwam. Daarom is 
het niet alleen belangrijk om ouders te motiveren deel te nemen aan de cursus, maar ook 
om de ouders de gelegenheid te bieden om zo snel mogelijk met de cursus te beginnen. 

Ook voor logopedisten buiten de behandelgroep is dit waardevolle informatie. Bij het 
vermoeden van een taalontwikkelingsstoornis zou het goed zijn als logopedisten ouders 
adviseren om zo snel mogelijk een Hanen cursus te gaan volgen. Daarnaast zouden lo-
gopedisten snel moeten doorverwijzen naar een audiologisch centrum, waar multidisci-
plinaire diagnostiek kan plaatsvinden en een diagnose gesteld kan worden. Dit is van 
belang, zodat er geen kostbare tijd verloren gaat.

Voormeting taalproductie- 
en taalbegripsproblemen 
N=29

Voormeting
taalproductieproblemen 
N=46

Aantal onvoldoende (%) Aantal onvoldoende (%)

Taalproductie

Zinsontwikkeling 26 (90) 43 (94)

Woordontwikkeling 25 (86) 18 (39)

Taalbegrip

Zinsbegrip 27 (93)

Woordbegrip 11 (38)
TABEL 2. Taalscores bij voormeting uitgesplitst naar taalproductieproblemen en taalproductie- en taalbegripsproblemen.



Resultaten 

Effect van de behandeling
Bij de start van de behandeling hadden alle 
kinderen problemen in de taalproductie, bij-
na 40% had daarnaast ook problemen in het 
taalbegrip (tabel 2). In beide groepen had-
den bijna alle kinderen een achterstand in de 
zinsontwikkeling (90% en 94%). De meeste 
kinderen met zowel taalproductie- als taal-
begripsproblemen hadden bovendien een 
achterstand in de woordontwikkeling, terwijl 
dat minder vaak voorkwam bij kinderen met 
alleen taalproductieproblemen. 

De gemiddelde scores op de nameting wa-
ren op bijna alle domeinen hoger dan op de 
voormeting (tabel 3) voor kinderen met al-
leen taalproductieproblemen en kinderen 
met zowel taalproductie- als taalbegripspro-
blemen. De vooruitgang in zinsontwikkeling 
en woordontwikkeling was voor beide groe-
pen significant. De kinderen met taalbe-
gripsproblemen gingen bovendien ook signi-
ficant vooruit in zinsbegrip en woordbegrip. 
Het taalbegrip van kinderen met enkel taal-
productieproblemen was niet veranderd bij 
het verlaten van de groep. Daarnaast heb-
ben we op individueel niveau naar de voor-
uitgang gekeken. Hieruit bleek dat de taal-
scores van bijna alle kinderen bij de nameting 

hoger waren dan bij de voormeting; op elk 
domein ging van slechts twee of drie kinde-
ren de taalontwikkeling niet vooruit. 

Voor de zinsontwikkeling en de woordont-
wikkeling werd ook voor de afzonderlijke 
testversies een significante vooruitgang ge-
vonden. Voor het zinsbegrip werd echter een 
verschil gevonden tussen de verschillende 
testversies. De Reynell Test voor Taalbegrip 
toonde een significante vooruitgang, maar 
de Schlichting Test voor Taalbegrip niet. 

Effect van de oudercursussen en 
duur van de behandeling
Van de 75 kinderen volgden de ouders van 
27 kinderen de Spraaktaalcursus en van 17 
de NmG cursus. Het tijdstip waarop ouders 
de cursus volgden varieerde nogal. Sommi-
ge ouders startten met de cursussen kort 
nadat hun kind op de behandelgroep kwam, 
terwijl andere ouders pas na ruim een half 
jaar startten (Spraaktaalcursus gemiddeld 
83 dagen na start behandeling (SD=85); 
NmG-cursus gemiddeld na 73 dagen 
(SD=68)). 

In tabel 4 is het gemiddelde verschil tussen 
de voor- en nameting op de taaldomeinen 
weergegeven voor kinderen van ouders die 
een cursus wel en niet gevolgd hadden. Kin-

deren van ouders die de spraaktaalcursus 
volgden, gingen significant meer vooruit op 
zinsontwikkeling dan kinderen van ouders 
die deze cursus niet hadden gevolgd 
(t(41)=1,94, p=0,030). Voor de overige taal-
domeinen vonden we geen significant ver-
schil. De taalontwikkeling van kinderen 
waarvan de ouders de NmG-cursus hadden 
gevolgd, verschilde niet significant met de 
taalontwikkeling van kinderen waarvan de 
ouders geen NmG-cursus hadden gevolgd. 
Daarnaast vonden we een correlatie tussen 
het tijdstip waarop de ouders startten met de 
cursus en de verschilscore op de zinsontwik-
keling van het kind; hoe eerder ouders start-
ten met de cursus, des te groter was het 
verschil (r=0,43; p=0,048). 

Tot slot is onderzocht in hoeverre het aantal 
dagdelen groepsbehandeling invloed had op 
de taalontwikkeling van de kinderen (tabel 5). 
De kinderen kregen gemiddeld 90 dagdelen 
groepsbehandeling (range 29-211 dagen; SD 
= 37). Voor de zinsontwikkeling werd een sig-
nificante correlatie gevonden met de duur van 
de groepsbehandeling; hoe vaker de kinderen 
de behandelgroep hadden bezocht, des te gro-
ter de vooruitgang. De correlatie tussen de 
duur van behandeling en het zinsbegrip liet 
dezelfde trend zien. Voor de andere twee taal-
domeinen werd geen samenhang gevonden. 
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Kinderen met taalproductie- en taalbegripsproblemen N=29 Kinderen met taalproductieproblemen N=46

Voormeting Nameting t (df) p η2 Voormeting Nameting t (df) p η2

Taalproductie

Zinsontwikkeling 72 (8) 79 (10) 2,89 (20) 0,005 0,29 74 (7) 85 (13) 3,38 (21) 0,002 0,35

Woordontwikkeling 73 (12) 83 (12) 3,68 (17) 0,001 0,44 78 (17) 92 (17) 3,92 (20) <0,001 0,43

Taalbegrip

Zinsbegrip 75 (10) 82 (10) 3,43 (19) 0,002 0,38 97 (8) 97 (12) 0,00 (18) n.s.

Woordbegrip 78 (12) 92 (13) 3,94 (11) 0,001 0,59 103 (8) 104 (8) 0,52 (17) n.s.
TABEL 3. Gemiddelde (SD) taalscores bij voormeting en nameting per taaldomein, uitgesplitst naar taalproductieproblemen en taalproductie- en taalbegripsproblemen.

TABEL 4. Gemiddelde verschilscore (SD) tussen voor- en nameting uitgesplitst naar Spraaktaalcursus en NmG cursus wel/niet gevolgd.

Spraaktaalcursus NmG cursus

wel gevolgd niet gevolgd wel gevolgd niet gevolgd

Taalproductie

Zinsontwikkeling (n=43) 13,8 (18) 6,0 (8) 6,0 (10) 9,5 (14)

Woordontwikkeling (n=39) 10,8 (17) 12,3 (13) 7,5 (14) 13,0 (14)

Taalbegrip

Zinsbegrip (n=39) 2,5 (9) 4,2 (10) 2,6 (14) 3,8 (9)

Woordbegrip (n=30) 5,8 (11) 6,4 (14) 2,0 (7) 7,2 (13)
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Discussie 
Het doel van dit onderzoek was om inzicht te 
krijgen in de effectiviteit van behandelgroe-
pen voor kinderen met een taalontwikke-
lingsstoornis op de taalontwikkeling van 
peuters. De verwachting was dat de behan-
deling een positief effect zou hebben op het 
taalbegrip en de taalproductie van de kinde-
ren. Dit bleek ook zo te zijn. 

Onze bevindingen komen overeen met de 
bevindingen van Baxendale & Hesketh 
(2003). Zij vonden dat zowel oudergerichte 
als kindgerichte behandeling een positieve 
invloed hebben op de taalontwikkeling van 
kinderen. Het is echter in strijd met de re-
view van Law, Garret & Nye (2004) waaruit 
blijkt dat taalproductieproblemen moeilijker 
te behandelen zijn bij kinderen die ook taal-
begripsproblemen hebben. Een mogelijke 
verklaring hiervoor is dat kinderen in het on-
derzoek van Baxendale & Hesketh (2003) 
en in ons onderzoek een normale non-ver-
bale cognitieve ontwikkeling hadden. Law, 
Garret & Nye (2004) kunnen in hun review 
geen informatie over de non-verbale cogni-
tieve ontwikkeling van kinderen geven, om-
dat deze informatie in de meeste studies niet 
gegeven wordt. Het is dus mogelijk dat deze 
kinderen ook een algemene ontwikkelings-
achterstand hebben, waardoor taalbegrip 
moeilijker te behandelen is. 

Het taalbegrip van kinderen met alleen een 
taalproductieprobleem ging niet vooruit. Dat 
was te verwachten, omdat deze kinderen al 
een leeftijdsadequaat taalbegrip hadden 
toen ze met de behandeling startten. 

Een opvallende bevinding is dat met de Sch-
lichting Test voor Taalbegrip (nieuwe versie) 
voor zinsbegrip geen significante vooruit-

gang is gevonden, terwijl dat met de Reynell 
Test voor Taalbegrip (oude versie) wel het 
geval was. Een mogelijke verklaring is dat de 
test minder sensitief is voor het meten van 
vooruitgang dan de Reynell. 

De tweede verwachting was dat kinderen 
van ouders die een cursus hadden gevolgd, 
meer vooruit zouden gaan dan kinderen van 
ouders die geen cursus volgden. Kinderen 
van ouders die de Spraaktaalcursus volgden, 
lieten inderdaad een grotere vooruitgang 
zien, maar alleen in de zinsontwikkeling. Dit 
is in overeenstemming met andere onder-
zoeken, waaruit bleek dat intensieve coa-
ching van ouders in taalaanbod en interac-
tiestijl een positieve invloed heeft op de 
taalproductie van kinderen (Baxendale & 
Hesketh, 2003; Buschmann et al., 2009; 
Roberts & Kaiser, 2011). Een factor die hier-
bij ook een rol kan spelen is de motivatie van 
ouders. Een meer gemotiveerde ouder zal er 
waarschijnlijk eerder voor kiezen om een 
cursus te gaan volgen. 

Daarnaast bleken de effecten van het vol-
gen van de Spraaktaalcursus af te nemen 
naarmate de ouders later met de cursus 
startten. Dit wordt waarschijnlijk veroor-
zaakt doordat deze ouders de geleerde 

vaardigheden, zoals de Hanen-principes, 
korter hebben toegepast, waardoor het ef-
fect op de taalontwikkeling logischerwijs 
minder groot is. 

In tegenstelling tot de Spraaktaalcursus leid-
de het volgen van de NmG-cursus niet tot 
een vooruitgang in de taalontwikkeling. Uit dit 
onderzoek wordt niet duidelijk wat hiervan de 
oorzaak is. Het blijft de vraag of ondersteu-
nende gebaren niet effectief zijn, de cursus 
niet passend is of dat het voor ouders lastig is 
gebaren in het dagelijks leven in te passen. 

Ten slotte werd onze verwachting, dat lan-
gere groepsbehandeling een positieve in-
vloed op de taalontwikkeling heeft, beves-
tigd. De duur van de groepsbehandeling 
hangt sterk samen met de leeftijd van het 
kind bij de start van de behandeling (r=0,79). 
Immers, hoe jonger het kind is, des te langer 
het naar de behandelgroep kan gaan. 

Methodologische beperkingen
Bij de interpretatie van de resultaten moet 
met een aantal methodologische beperkin-
gen rekening worden gehouden. Ten eerste 
ontbreekt een deel van de nametingen, 
waardoor niet van alle kinderen op elk taal-
domein de ontwikkeling goed in kaart kon 
worden gebracht. Bij een deel van de kinde-
ren ontbrak de nameting vanwege het ge-
bruik van de twee verschillende testversies. 

Ten tweede konden we in dit onderzoek niet 
nagaan of er bij alle kinderen daadwerkelijk 
sprake is van een taalontwikkelingsstoornis. 
Bij de start van de behandeling is weliswaar 
deze diagnose gesteld, maar volgens behan-
delaars konden sommige kinderen ook an-
dere problemen hebben, zoals aan autisme 
verwante stoornissen. Op jonge leeftijd is 
deze diagnose echter nog moeilijk te stellen. 
Ook kan het zo zijn dat sommige kinderen 

r p

Taalproductie

Zinsontwikkeling (n=43) 0,39* 0,006

Woordontwikkeling (n=39) 0,02 0,460

Taalbegrip

Zinsbegrip (n=39) 0,24 0,075

Woordbegrip (n=30) 0,09 0,323
TABEL 5. Pearson-correlatie tussen het totaal aantal dagdelen op de groep en de verschilscore op een taaldomein.

Hoe eerder een kind met een taalont
wikkelingsstoornis wordt opgespoord,  
des te sneller ouders kunnen leren hoe 
ze met hun kind kunnen communiceren, 
des te vroeger het kind met de 
behandelgroep kan starten.
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geen taalontwikkelingsstoornis hebben, 
maar ‘late talkers’ zijn, dat wil zeggen dat de 
taalontwikkeling van deze kinderen later op 
gang komt dan van leeftijdsgenoten. Dit 
laatste is tevens een mogelijke verklaring 
voor het feit dat sommige kinderen met hele 
grote sprongen vooruitgaan. 

Ten derde hadden we geen controlegroep 
waarmee de resultaten vergeleken konden 
worden, omdat het ethisch niet verant-
woord is om kinderen behandeling te ont-
houden. Een mogelijkheid zou zijn om kin-
deren van de behandelgroepen te 
vergelijken met kinderen die alleen logope-
die volgen. Nadeel hiervan is echter dat 
deze twee groepen niet vergelijkbaar zijn. 
Kinderen die alleen logopedie krijgen, heb-
ben over het algemeen lichtere taalproble-
men dan kinderen die naar een behandel-
groep gaan. Aangezien we gebruik hebben 
gemaakt van gestandaardiseerde scores, 
is het toch mogelijk om vooruitgang vast te 
stellen, omdat rijping verdisconteerd is in 
deze scores. Toch is niet helemaal uit te 
sluiten dat andere invloeden dan de behan-
deling (deels) verantwoordelijk zijn voor de 
vooruitgang.
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