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Samenvatting
Kinderen met specifieke taalontwikkelingsstoornissen (S-TOS) kunnen in Nederland extra
ondersteuning krijgen in het onderwijs op het gebied van taal en spraak. Ze kunnen terecht
op het speciaal onderwijs of op het regulier onderwijs met ambulante begeleiding. Er is nog
weinig onderzoek en kennis over het effect van dit cluster 2 onderwijs. Tevens is er een
grote variëteit in de wijze waarop dit onderwijs in verschillende landen wordt vormgegeven.
Dit leidt tot de vraag wat de kenmerken zijn en wat het verloop van de taalontwikkeling is
van kinderen die gedurende langere tijd deze vormen van onderwijs volgen. En hoe is het
onderwijs aan kinderen met specifieke onderwijsbehoeften op het gebied van taal en spraak
in Europese landen georganiseerd?
Om deze vragen te beantwoorden is een literatuuronderzoek en een dossieronderzoek
uitgevoerd. In het literatuuronderzoek is gekeken naar hoe het speciaal onderwijs aan
kinderen met S-TOS in Nederland is geregeld. Er is een vergelijking gemaakt met de
onderwijsorganisatie in België, Duitsland, Engeland en Zweden. Hieruit blijkt dat de landen
verschillen in de mate waarin kinderen met een S-TOS naar het reguliere of het speciaal
onderwijs gaan. Ook is onderzocht wat er bekend is over de indicatiestelling voor kinderen
met spraak- en/ of taalmoeilijkheden.
In het dossieronderzoek zijn de beschikkingen van de kinderen onderzocht die gedurende
het grootste deel van de basisschool extra ondersteuning hebben gekregen op het gebied
van taal en spraak. Hiervoor zijn de dossiers van de Commissie voor de Indicatiestelling
(CvI) gebruikt. Deze dossiers zijn door de CvI gebruikt om een beschikking af te geven voor
de benodigde ondersteuning in het onderwijs aan kinderen met ernstige spraak- en/ of
taalmoeilijkheden (ESM) in het onderwijs. Uit 671 kinderen is een steekproef genomen van
51 kinderen. Van deze groep is onderzocht wat hun kenmerken zijn. Van de 51 kinderen
zijn 21 kinderen tweetalig en is er bij 21 kinderen sprake van comorbiditeit, waaronder
dyslexie, gedragsproblemen en schisis. Daarnaast blijkt dat deze onderzochte groep een
non-verbaal gemiddeld intelligentieniveau heeft. En er is een duidelijk verschil tussen nonverbaal en verbaal IQ.
Naast de kenmerken van kinderen met een ESM-beschikking is het verloop van hun
taalontwikkeling onderzocht. Het verloop van de taalontwikkeling van deze kinderen is
geanalyseerd aan de hand van taalprofielen. Deze profielen zijn samengesteld op basis van
de uitval op de taalaspecten spraak, grammaticale kennisontwikkeling en lexicaalsemantische kennisontwikkeling. Hieruit blijkt dat een stoornis in de spraakproductie bij de
meerderheid van de kinderen verdwijnt. 59% van de 51 kinderen heeft uiteindelijk een
stoornis in zowel de lexicaal semantische kennisontwikkeling als de grammaticale
kennisontwikkeling.
Het verloop van de grammaticale kennisontwikkeling en de lexicaal-semantische
kennisontwikkeling is vervolgens onderzocht aan de hand van de scores op de taaltesten.
Hieruit blijkt dat op de verschillende taalaspecten tussen de 50 en 80% van de kinderen een
stabilisatie laat zien in hun taalontwikkeling ten opzichte van gemiddelde leeftijdsgenoten.
Een aanbeveling voor mogelijk verder onderzoek is een grotere steekproef van de populatie
kinderen met hardnekkige problemen in de taal en spraak. Tevens zou het onderzoek
uitgebreid kunnen worden met de kinderen die niet gedurende heel hun schoolloopbaan
extra ondersteuning krijgen en waar de S-TOS is verminderd.
Trefwoorden: speciaal onderwijs, specifieke onderwijsbehoeften, SLI, S-TOS, specifieke
taalontwikkelingsstoornissen, ESM, ernstige spraak- en/ of taalmoeilijkheden, Commissie
voor de Indicatiestelling, taalontwikkeling, indicatiecriteria, cluster 2, taalprofiel
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Abstract
In The Netherlands, children with Specific Language Impairment (SLI) can get additional
support in language and speech. They can enroll in special education or in general education
with ambulatory support. There is little knowledge known about the efficiency of this type of
education. There is variety in the education systems for children with speech, language and
communication needs. This leads to the questions: What are the characteristics of these
children, and how does the language of these children develop when they attend special
education or general education with ambulatory support for a longer period of time? Also,
how do other European countries organize education for children with special educational
needs?
In order to answer these questions, the research has been divided into two parts: a literary
study and a case file study. The literary study focused on special education for children with
SLI in The Netherlands. The organization of education in The Netherlands has been
compared to Belgium, Germany, Great Britain, and Sweden. The outcome of the comparison
revealed that the ratio of children with SLI within the general education and special
education differs from one country to the other. The literary study also explored the
assessment of children with speech, language and communication needs in order to be
granted educational support.
The case file study included the appointment of children who have had additional support in
language and speech for the majority of their elementary school period. The case file study
made use of the case files of the Dutch Commissie voor de Indicatiestelling (CvI). These
case files were used by the CvI to grant the required educational support to children with
speech, language and communication needs. The random sample consisted of 51 children
from a total of 671. The characteristics of these 51 children have been charted. Out of the
51 children, 21 were bilingual and 21 showed comorbidity for dyslexia, behavioral problems
and cleft lip and/or cleft palate. Also, the research group appeared to have an average nonverbal IQ. The difference between non-verbal IQ and verbal IQ was evident.
In addition to the characteristics of children with speech, language and communication
needs, their language development has been studied. The language development of the
children is analyzed by means of language profiles. Language profiles are based on the
deficiency in language, speech, grammatical development, and lexical-semantic
development. Language profiles show that impairment in speech production is most often to
disappear. A total of 59% of these 51 children end up with a disorder in both lexicalsemantic development and grammatical development.
Subsequently, the course of grammatical development and lexical-semantic development
has been studied by means of language test scores. These results reveal that 50% to 80%
of the children show stabilization in their language development in comparison to the
average peer.
Future research should make use of a larger sample of the population of children with
speech, language and communication needs. Furthermore, the research could be expanded
to children who did not receive additional support during their entire school period and
whose SLI has decreased.
Keywords: Special education; SLI, children with special educational needs; speech,
language and communication needs; language development; Commissie voor de
Indicatiestelling; assessment criteria; cluster 2-education, language profile
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Voorwoord
Het onderzoeksproject van onze studie Logopedie aan de Hogeschool Utrecht hebben wij
met heel veel plezier gedaan. Het onderzoek naar het buitenland, de kenmerken van
kinderen met een ESM-beschikking en het verloop van hun taalontwikkeling was erg
interessant en leerzaam. We hebben een boeiende tijd gehad met elkaar en met de
medewerkers van de CvI op de dagen dat we in Gouda waren om de gegevens uit de
dossiers te halen.
Het onderzoeksproject was voor ons een uitdaging en we zijn trots dat we het geheel
binnen de krappe planning hebben afgerond. We hebben geleerd hoe je een
onderzoeksverslag opbouwt met een goede structuur. Vanuit onze nieuwsgierigheid naar de
taalontwikkeling van kinderen op het speciaal onderwijs begonnen we ambitieus aan het
project. Tijdens het project merkten we af en toe dat we met die ambitie tegen de grenzen
van de tijd en werkelijkheid van dataverzameling aanliepen.
We weten nu van binnenuit hoe de indicatiestelling voor kinderen met ernstige spraak- en/
of taalmoeilijkheden werkt en nemen deze kennis mee in ons toekomstige werk.
Naast het opdoen van kennis en vaardigheden was er binnen onze projectgroep ruimte voor
ontspanning en plezier: de verjaardagen die we vierden, de afspraken bij Zeyn, het eten
van tosti’s bij Maaike en het oefenen van de presentatie op de boot van Janet.
Vanuit de CvI zijn we begeleid door Brigitte Mercx en Trudi de Koning. Wij willen hen in het
bijzonder bedanken voor de inzet, hulp, enthousiasme en begeleiding. We konden altijd met
vragen bij hen terecht. Ook de andere medewerkers van de CvI willen we bedanken voor
hun hulp en gezellige lunches.
We willen Gerda Bruinsma, opdrachtgever en onze tweede begeleider, en Mieke Beers, onze
eerste begeleider, hartelijk bedanken. Jullie concrete feedback, tips en ideeën hebben ons
op het goede spoor gebracht en gehouden. De gesprekken naar aanleiding van de
fasedocumenten zorgden voor veel verheldering en rust.
Verder willen we Frank en Marcel bedanken voor jullie heldere inzichten op de momenten
dat wij het even niet meer zagen. Janneke bedankt voor je “minicursus” SPSS.

Sannah Brandwijk
Lonneke ter Haar
Maaike Kruijk
Janet Olthof
Utrecht, juni 2013
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Hoofdstuk 1 Inleiding
In de inleiding komt eerst de aanleiding van dit onderzoek ter sprake. Vervolgens komt de
achtergrond en probleemstelling aan bod. In hoofdstuk 1.4 wordt de vraagstelling toegelicht.
Tot slot is in hoofdstuk 1.5 de leeswijzer opgenomen.

1.1 Aanleiding
Eén van de auteurs van dit onderzoek heeft in het tweede jaar stage gelopen op een cluster 2
school voor speciaal onderwijs. Cluster 2 scholen worden bezocht door dove en slechthorende
kinderen en/of kinderen met ernstige spraak- en/of taalmoeilijkheden (ESM). Deze kinderen
krijgen extra hulp in zorg en/onderwijs. Door deze stage kwam de vraag naar boven hoe de
taalvaardigheid van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften op het gebied van taal en
spraak zich ontwikkelt vanaf het moment van instroom tot en met het verlaten van de school.
Sinds 2003 wordt beoordeeld of kinderen in aanmerking komen voor extra ondersteuning in
het onderwijs. De beschikkingen worden afgegeven door de onafhankelijke Commissie voor de
Indicatiestelling (CvI). De CvI geeft een beschikking af waarmee ouders kunnen verzoeken om
plaatsing op een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs of op een school voor regulier
onderwijs, waar de kinderen extra ondersteuning krijgen (Ministerie van OCW, 2003). Voor de
beoordeling van de kinderen wordt informatie over de ernst van hun taalstoornis en de
gevolgen voor het functioneren in het onderwijs verzameld. Na contact te hebben gehad met
de CvI uit de regio Midden- en Zuidwest Nederland, bleek dat ook zij de wens hadden om de
ontwikkeling van de door hun beoordeelde kinderen in kaart te brengen. Daarnaast kwam de
vraag vanuit de CvI om de kenmerken van deze groep kinderen te onderzoeken.

1.2 Achtergrond
Terminologie taalontwikkelingsstoornis en ernstige spraak en/ of- taalmoeilijkheden
De term specifieke taalontwikkelingstoornis (S-TOS) wordt in Nederland gehanteerd voor de
diagnose van kinderen met ernstige problemen op het gebied van taal en spraak (Gerrits & van
Niel, 2012). Internationaal wordt hiervoor de term Specific Language Impairment (SLI)
gebruikt. In het voorliggende rapport is gebruik gemaakt van de term S-TOS wanneer het gaat
over zowel SLI als S-TOS.
“Een specifieke taalontwikkelingsstoornis (S-TOS) is een neurologische ontwikkelingsstoornis
van genetische oorsprong, die gekenmerkt wordt door een taalontwikkeling die beduidend
achterblijft bij die van de leeftijdsgenoten, met inbegrip van de normale inter-individuele
variaties daarin, binnen de regionale en sociale variëteit van de taal die het kind aan het
verwerven is. Een taalontwikkelingsstoornis kan voorkomen in zowel het taalbegrip als de
taalproductie en in alle domeinen (taalvorm, taalinhoud en taalgebruik) en modaliteiten
(gesproken- en gebarentaal, geschreven taal). Een specifieke taalontwikkelingsstoornis is op
zichzelf staand; er is geen duidelijk aanwijsbare oorzaak. Het kind heeft geen gehoorverlies,
geen lage non- verbale intelligentie, geen afwijking aan de spraakorganen, geen duidelijke
aanwijsbare neurologische afwijkingen, geen contactstoornis of extreme deprivatie of andere
ongunstige taalaanbodsituaties.” (Gerrits & van Niel, 2012).

Speciaal in Taal, juni 2013
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In bijlage 1 is een samenvatting gegeven over wat er in de internationale literatuur is
beschreven over S-TOS.
Uit de literatuur blijkt dat S-TOS vaker voorkomt bij jongens dan bij meisjes. Ook kan het
voorkomen in combinatie met een andere stoornis, waarbij S-TOS de primaire stoornis is. STOS kan voorkomen in combinatie met Autisme Spectrum Stoornissen (ASS), Attention Deficit
Hyperactivity Disorder (ADHD) of met dyslexie (Ek et al., 2012). De comorbiditeit van S-TOS
met een andere stoornis zou meer dan 39% bedragen. (Scheiris & Desoete, 2008). Ook komt
een schisis bij kinderen met S-TOS voor, deze heeft een directe relatie met de
spraakproductie.
Bij tweetalige kinderen is het moeilijk vast te stellen of er sprake is van een S-TOS en/of van
problematiek rond de tweede taalverwerving. Testen zijn niet valide en onbetrouwbaar voor
deze doelgroep (van Borsel, 2003).
In dit rapport wordt naast de diagnose S-TOS gesproken over kinderen met een ESMbeschikking. Dit is geen diagnostische term, maar geeft de groep kinderen aan met ernstige
spraak- en/of taalmoeilijkheden, die in aanmerking komen voor extra hulp in de zorg en/ of het
onderwijs. Wanneer er in het voorliggende rapport gesproken wordt over de beschikkingen die
afgegeven worden door de CvI, wordt de term ESM gehanteerd.
Taalontwikkeling van kinderen met een specifieke taalontwikkelingsstoornis
Van Weerdenburg en Verhoeven (2007) constateren dat de populatie kinderen met ESMbeschikking heterogeen is. Zij onderscheiden vier clusters van kinderen met specifieke
taalprofielen op basis van de scores op lexicaal-semantische vaardigheden, grammaticale
vaardigheden, spraakproductie en auditieve conceptualisatie.
Internationaal onderzoek laat zien dat interventie in de vorm van taal- en spraaktherapie
effectief is voor kinderen met een S-TOS op het gebied van fonologie, woordenschat en
syntaxis (Law et al., 2003; Broomfield&Dodd, 2011; Boyle et al., 2007). Tegelijk blijkt dat de
prognose van kinderen met een ernstige S-TOS, waarbij slecht gescoord wordt op meerdere
taalaspecten niet goed is. Deze kinderen hebben grote kans om in de toekomst problemen met
taal te houden, waarbij de kloof met andere kinderen groter wordt en soms een afname van de
non-verbale intelligentie optreedt (Stothard et al., 1998, Ek et al., 2012). Internationaal
onderzoek laat zien dat S-TOS een negatief effect heeft op de leer- en schoolresultaten (Law et
al., 2003, Stoeckel et al., 2013).
Organisatie en indicatiestelling cluster 2 onderwijs in Nederland
Kinderen met ernstige spraak- en/of taalmoeilijkheden kunnen ambulante begeleiding krijgen
in het regulier onderwijs of ze kunnen naar het cluster 2 onderwijs gaan. Cluster 2 scholen
worden naast de kinderen met ESM ook bezocht door dove en slechthorende kinderen. Het is
mogelijk dat de auditieve of communicatieve beperking voorkomt in combinatie met een
andere handicap, bijvoorbeeld een stoornis in het autisme spectrum (ASS) (Blankenstijn en
Scheper, 2006). In bijlage 2 staan de criteria voor ESM in het primair onderwijs.
De ESM-beschikking wordt afgegeven door de CvI. Deze commissie beoordeelt de aanvraag op
grond van specifieke criteria, die landelijk zijn vastgesteld. Voor een ESM-beschikking moeten
de kinderen uitvallen op één algemene taaltest (bijvoorbeeld kernscore CELF) met een score
groter dan-2 standaarddeviatie (SD) óf op minimaal twee van de volgende taalaspecten met
een SD groter dan -1.5: spraakproductie (verstaanbaarheid), auditieve verwerking (het
Speciaal in Taal, juni 2013
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onderscheiden en herkennen van spraakklanken), grammaticale kennisontwikkeling (zinsbouw,
zinslengte en morfologie) en lexicaal-semantische kennisontwikkeling (woordenschat,
taalbegrip, het vinden van woorden en het leggen van relaties tussen woorden en zinnen).
Naast de uitval op bovenstaande taalaspecten mogen de taalproblemen niet voortkomen uit
een cognitieve beperking. Dit betekent dat een kind een gemiddelde non-verbale intelligentie
moet hebben.
In Nederland is discussie over de gestelde criteria. Deskundigen zijn het bijvoorbeeld niet eens
of auditieve verwerking een bruikbaar criterium is (mondelinge mededeling Gerda Bruinsma,
Hogeschool Utrecht).

1.3. Probleemstelling
Internationaal onderzoek laat zien dat interventie bij kinderen met een S-TOS effectief is, maar
ook dat kinderen met een ernstige S-TOS tot op latere leeftijd problemen houden met hun
taalvaardigheid.
In Nederland ontbreekt wetenschappelijk onderzoek en inzicht in het effect van het cluster 2
onderwijs (van Weerdenburg et al., 2009 en Inspectie van het onderwijs, 2009). De Inspectie
van Onderwijs (2009) heeft in 2006, 2007 en 2008 de kwaliteit van het onderwijs in cluster 2
beoordeeld. Hierbij ging het zowel om speciaal onderwijs als cluster 2 geïndiceerde leerlingen
in het regulier onderwijs. De inspectie constateert dat de opbrengsten van de leerprestaties
slechts bij 19 procent te beoordelen zijn. Het cluster 2 onderwijs staat nog aan het begin van
een systematische en planmatige verantwoording van hun opbrengsten.
Sinds 2003 worden voor de indicatiestelling gegevens verzameld, die tot nu toe alleen gebruikt
worden voor de beoordeling van het individuele kind door de CvI (Informatie van de CvI
RECMZw). Een analyse van deze gegevens biedt de mogelijkheid om inzicht te krijgen in de
achtergronden en de ontwikkeling van de groep kinderen met ESM in zijn totaliteit. Het
analyseren en structureren van de gegevens over de afgelopen 10 jaar kan een eerste stap zijn
in een systematische verantwoording van de taalopbrengsten van het speciaal onderwijs. Dit is
mede van belang, omdat in 2014 de wet Passend Onderwijs in werking treedt. Het onderwijs
aan en de indicatiestelling van kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte, waaronder
kinderen met S-TOS, gaat hierdoor veranderen.
Nederland staat niet alleen in de zoektocht naar de beste vorm van onderwijs aan kinderen
met specifieke onderwijsbehoeften. Er is binnen Europa een grote diversiteit in de wijze waarop
het onderwijs en ondersteuning van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften, in het
bijzonder S-TOS, worden vormgegeven. De ervaringen uit andere landen kunnen helpen bij het
vergroten van het inzicht in de indicatiestelling en de organisatie en het functioneren van het
onderwijs aan kinderen met S-TOS.
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1.4 Vraagstelling
Op basis van de probleemstelling zijn de volgende de onderzoeksvragen geformuleerd:
Vraag 1: Hoe is het onderwijs en de toelating voor kinderen met S-TOS in Nederland
georganiseerd in vergelijking met andere Europese landen?
De verwachting is dat er diversiteit is in de wijze waarop het onderwijs en de toelating is
georganiseerd. Dit wordt beantwoord aan de hand van de onderstaande onderwerpen:
 Het onderwijs aan kinderen met specifieke onderwijsbehoeften en S-TOS.
 Het aandeel kinderen met S-TOS op het speciaal of regulier onderwijs.
 Indicatiestelling voor ondersteuning van kinderen met een S-TOS.
Vraag 2: Wat zijn de kenmerken van kinderen die langdurig een ESM-beschikking hebben?
Deze vraag wordt beantwoord aan de hand van de volgende subvragen:
 In welke mate komen tweetaligheid en comorbiditeit (die samenhangen met S-TOS, zoals
schisis, licht gehoorproblemen, ASS, ADHD of dyslexie) voor in de onderzoeksgroep?
 Worden de spraak- en/ of taalmoeilijkheden beïnvloed door het cognitief functioneren?
Voor twee subgroepen zijn daarnaast onderstaande hypothesen getoetst:
1. Hebben kinderen die een of meerdere keren een beschikking BA uniek* hebben
gekregen een lager non-verbaal intelligentiequotiënt (IQ) dan de rest van de
groep? Komt de taaluitval van deze groep door een te laag cognitief
functioneren?
2. Hebben kinderen die een of meer keren een beschikking BA 2* hebben gekregen
een hoger non-verbaal IQ dan de rest van de groep? Bij deze groep wordt
gehanteerd dat kinderen een non-verbaal IQ hebben van 90 of hoger.
 Aan welk type onderwijs nemen de kinderen deel: speciaal onderwijs, regulier onderwijs
met ambulante begeleiding of speciaal basisonderwijs met ambulante begeleiding?
* Zie paragraaf 3.1.1 voor uitleg van BA uniek en BA 2.

Vraag 3: Wat is het verloop van de Nederlandse taalontwikkeling bij kinderen die langdurig een
ESM-beschikking hebben?
 Welke verschuivingen zijn er binnen de taalaspecten die gebruikt worden bij de
indicatiestelling tijdens de verschillende beschikkingen?
 Is er een verbetering, verslechtering of stabilisatie van de grammaticale kennisontwikkeling
en de lexicaal-semantische kennisontwikkeling?
De antwoorden op bovenstaande vragen bieden de mensen die werkzaam zijn in en voor het
ESM-onderwijs (cluster 2 scholen, ambulante begeleiders, medewerkers van de CvI en
onderzoekers) waardevolle informatie voor praktijk, beleid en onderzoek.

1.5 Leeswijzer
Dit onderzoeksverslag is opgebouwd uit twee delen. Hoofdstuk 2 beschrijft de methode,
resultaten en conclusies van een literatuuronderzoek naar het onderwijs, de ondersteuning en
de indicatiestelling van kinderen met S-TOS in Nederland en Europa. Hoofdstuk 3 beschrijft de
methode, resultaten en conclusies van een dossieronderzoek naar de kenmerken en het
verloop van de taalontwikkeling van kinderen met ernstige spraak- en/ of taalmoeilijkheden.
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Hoofdstuk 2 Literatuuronderzoek
In hoofdstuk 2 is het literatuuronderzoek beschreven over de organisatie van het speciaal
onderwijs aan kinderen met specifieke onderwijsbehoeften en S-TOS binnen Nederland en
andere Europese landen. In paragraaf 2.1 is de methode beschreven, in paragraaf 2.2 de
resultaten en in paragraaf 2.3 de conclusie en discussie en in 2.4 de aanbevelingen.

2.1 Methode
Verantwoording keuze onderzochte landen
Het onderzoek is gedaan voor vier landen plus Nederland, zodat er een brede vergelijking
mogelijk is. Er is gekozen voor Europese landen, omdat van deze landen systematisch en
jaarlijks gegevens verzameld worden over het onderwijs aan kinderen met specifieke
onderwijsbehoeften door de European Agency for Development in Special Needs Education.
Het voorliggend vergelijkend onderzoek richt zich op Nederland, België, Duitsland, Zweden en
Engeland. Uit een eerste verkenning bleek namelijk dat deze landen verschillen in het aantal
kinderen dat inclusief onderwijs volgt op een reguliere school en het aantal kinderen dat naar
separate speciale scholen gaat (van der Aalsvoort en Eendhuizen, 2005; Smeets, 2007;
European Agency for Development in Special Needs Education, 2012). In Zuid-Europese,
Scandinavische landen en het Verenigd Koninkrijk worden relatief weinig leerlingen naar
speciale voorzieningen verwezen. In een aantal West-Europese landen, waaronder Duitsland en
België, volgen verhoudingsgewijs veel kinderen onderwijs op speciale scholen. Nederland
neemt een middenpositie in.
Bronnen
Voor het in kaart brengen van de organisatie van het onderwijs aan kinderen met specifieke
onderwijsbehoeften en de indicatiestelling is gestart met een internet search van de volgende
bronnen:
 Rapporten van de European Agency for Development in Special Needs Education (2012).
 Websites en rapporten van de nationale en regionale overheden.
Voor het literatuuronderzoek is geen informatie gevonden in wetenschappelijke databases,
omdat het onderzoek zich richtte op informatie over wetgeving, beleid en landelijke
statistieken. Betrouwbare informatie hierover is beschikbaar bij de ministeries van onderwijs
en regionale overheden, die verantwoordelijk zijn voor onderwijs en bij de European Agency for
Development in Special Needs Education. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de
sleutelwoorden van de European Agency for Development in Special Needs Education (2012),
die in tabel 1 zijn weergegeven.
De internet search bood niet voor alle landen voldoende informatie over de indicatiestelling
voor kinderen met S-TOS. Om die reden zijn per mail de volgende organisaties en bronnen
benaderd:
 overkoepelende Europese beroepsvereniging van logopedisten: Comité Permanent de
Liaison des Orthophonistes / Logopèdes de l'Union Européenne (CPLOL).
 nationale beroepsverenigingen van logopedisten
 logopedisten in Duitsland en België
 Local Educational Authority Cambridgeshire
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tabel 1

Sleutelwoorden speciaal onderwijs en S-TOS per land

Land
Nederland

Basisschool
Basisschool

Speciaal onderwijs
Speciaal onderwijs

België

Lager onderwijs

Buitengewoon onderwijs

Duitsland

Grundschulbildung

Zweden

Låg- och
mellanstadie
undervisning
Primary education

Sonderschul(vroeger)/ Förderschule(nu)
sonderpädagogischer Förderbedarf
Särskoloan
Specialpedagogik
Specialskola
Special education
Special needs education

Engeland

S-TOS
Specifieke
taalontwikkelingsstoornis
S-TOS
Dysfasie
Sprachstörung
Sprachbehinderung
Språkstörning
Talsvårigheter
Specific language impairment
Speech / language disorder
Speech Language and
Communications Needs

Verwerking van de informatie
De informatie uit deze bronnen is geordend en beschreven aan de hand van de onderwerpen:
 Het onderwijs aan kinderen met specifieke onderwijsbehoeften en S-TOS.
 Het aandeel kinderen met S-TOS op het speciaal of regulier onderwijs.
 Indicatiestelling voor ondersteuning van kinderen met een S-TOS.
De resultaten per land zijn vervolgens onderling vergeleken in de conclusie. Hiermee is
onderzoeksvraag 1 beantwoord aan de hand van de volgende subvragen:
 Hoe is het onderwijs voor kinderen met algemene specifieke onderwijsbehoeften
georganiseerd, met S-TOS in het bijzonder, in Zweden, Engeland, Duitsland en België in
vergelijking met Nederland?
 Wat is er bekend over het aandeel kinderen met S-TOS dat op het speciaal onderwijs of
regulier onderwijs zit in Nederland en andere landen?
 Wanneer krijgt een kind met S-TOS in Zweden, Engeland, Duitsland en België een indicatie
voor speciaal onderwijs en op welke wijze wijkt dit af van Nederland?

2.2 Resultaten per land
2.2.1 Inleiding
In Nederland gaan kinderen met S-TOS naar reguliere scholen met ambulante begeleiding of
naar cluster 2 scholen van het speciaal onderwijs. In paragraaf 2.2.2 tot en met 2.2.5 wordt
een beschrijving gegeven hoe het speciaal onderwijs voor kinderen met specifieke
onderwijsbehoeften in Nederland, België, Duitsland, Engeland en Zweden georganiseerd is. Per
land wordt een verschillende betekenis gehanteerd van specifieke onderwijsbehoeften. In
bijlage 3 is een overzicht toegevoegd welke definitie gehanteerd wordt voor kinderen met een
specifieke onderwijsbehoefte in de onderzochte landen.
2.2.2 Het onderwijssysteem in Nederland
Basisonderwijs algemeen
Het basisonderwijs in Nederland is bedoeld voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Een kind is
leerplichtig van 5 tot 16 jaar. Het Nederlands onderwijssysteem hanteert groep 1 tot en met 8,
waarvan de eerste twee jaren het kleuteronderwijs wordt genoemd.
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Het primair onderwijs kent het (regulier) basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs (SBO) en
het speciaal onderwijs (SO). Op het SBO zitten moeilijk lerende kinderen of kinderen met
leerproblemen en/of met gedragsmoeilijkheden, die dezelfde leerdoelen hebben als het regulier
onderwijs. Het SO kent eigen leerdoelen (Ministerie van OCW, 2010).
Het onderwijs voor kinderen met algemene specifieke onderwijsbehoeften en S-TOS
Het speciaal onderwijs is verdeeld in vier clusters. Cluster 1 onderwijs wordt bezocht door
kinderen met een visuele beperking. Ook meervoudig gehandicapte kinderen met een visuele
beperking vallen binnen deze categorie (Stichting projecten Speciaal Onderwijs, 2013).
De kinderen met een auditieve of communicatieve beperking gaan naar het cluster 2
onderwijs. Deze scholen worden bezocht door dove en slechthorende kinderen en/of kinderen
met ernstige spraak- en/of taalmoeilijkheden. Dit kan mogelijk in combinatie zijn met een
andere handicap, bijvoorbeeld een stoornis in het autisme spectrum (ASS) (Blankenstijn en
Scheper, 2006). Het cluster 3 onderwijs is voor zeer moeilijk lerende kinderen, kinderen met
een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, langdurig zieke kinderen en/of kinderen met
epilepsie. Tenslotte is er het cluster 4 onderwijs, waar zeer moeilijk opvoedbare kinderen
terecht kunnen, evenals kinderen met psychiatrische stoornissen of kinderen met ernstige
gedragsproblemen en kinderen die langdurig ziek zijn zonder lichamelijke beperking (Stichting
Projecten Speciaal Onderwijs, 2013).
Cluster 2 onderwijs.
Ouders hebben de keuze tussen plaatsing van hun kind op een cluster 2 school of ambulante
begeleiding op het regulier onderwijs. Op een cluster 2 school krijgt het kind speciale, op het
kind afgestemde hulp en begeleiding (Stichting Projecten Speciaal Onderwijs, 2013). Het
bevorderen van de communicatieve redzaamheid en het leren van taal zijn belangrijke
kerndoelen (Ministerie van OCW, 2010). Er wordt daarom in het onderwijsprogramma veel
aandacht en tijd besteed aan het leren van de mondelinge en schriftelijke taal. Logopedische
begeleiding in de vorm van individuele en groepsbehandeling is onderdeel van het
onderwijsaanbod.
Naast een cluster 2 school, kunnen ouders kiezen voor plaatsing op het reguliere onderwijs,
met extra hulp en steun in de vorm van ambulante begeleiding vanuit het cluster 2 onderwijs.
Dit laatste wordt in de volksmond ook wel het “rugzakje” genoemd. Uit dit “rugzakje” kan extra
formatie, ambulante begeleiding door het cluster 2 onderwijs en/of extra materiaal voor leeren hulpmiddelen betaald worden.
Indien ouders eenmaal gekozen hebben voor een reguliere of cluster 2 school hoeft dit niet
voor de gehele schoolloopbaan van het kind te gelden. Er kan tussentijds gewisseld worden
tussen de onderwijsvormen.
Het aandeel kinderen met specifieke onderwijsbehoeften op het gebied van taal en
spraak dat op het speciaal onderwijs of regulier onderwijs zit
Uit gegevens van de CBS blijkt dat in Nederland gedurende het schooljaar 2011-2012 34.272
kinderen speciaal clusteronderwijs volgen (zie tabel 2). Hiervan gaan 6.864 kinderen naar het
cluster 2 onderwijs. Daarvan zijn er 5.656 (16,5%) kinderen die op het cluster 2 onderwijs
zitten in verband met hun spraak- en/ of taalmoeilijkheden (CBS, 2013).
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tabel 2

Aantal basisschoolleerlingen in het cluster onderwijs in Nederland jaar 2011-2012

Onderwijssoort
Speciaal onderwijs cluster 1
Speciaal onderwijs cluster 2

dove kinderen

slechthorende kinderen

ernstige spraak- en/ of taalmoeilijkheden
Speciaal onderwijs cluster 3
Speciaal onderwijs cluster 4
Totaal:
Bron: CBS (2013)

Aantal leerlingen
502
6.864
389
532
5.656
13.746
13.160
34.272

De wijze van en de criteria voor indicatiestelling
Als ouders een indicatie voor hun kind willen aanvragen, kan het kind rechtstreeks aangemeld
worden bij de CvI in hun regio. De CvI’s zijn verbonden aan de Regionaal Expertise Centra
(REC). Voor kinderen met een auditieve en communicatieve beperking zijn vier REC’s in
Nederland. REC Noord-Nederland, REC Holland Flevoland, REC Zuid- en Oost Nederland en REC
Midden- en Zuidwest Nederland. Een beschikking is drie jaar geldig. Na deze drie jaar kan
herindicatie aangevraagd worden indien extra ondersteuning nog steeds nodig is. (Stichting
Projecten Speciaal Onderwijs, 2013).
De CvI beoordeelt de aanvraag op grond van specifieke criteria, die landelijk zijn vastgesteld.
Kinderen met S-TOS moeten voor toelating op het cluster 2 onderwijs voldoen aan een aantal
criteria. De kinderen met spraak- en/ of taalmoeilijkheden moeten uitvallen op twee
standaarddeviatie (SD) op één algemene taaltest of op minimaal twee van de volgende
taalaspecten: spraakproductie (A1) (verstaanbaarheid), auditieve verwerking (A2) (het
onderscheiden en herkennen van spraakklanken), grammaticale kennisontwikkeling (A3)
(zinsbouw, zinslengte en morfologie), lexicaal semantische kennisontwikkeling (A4)
(woordenschat, taalbegrip, het vinden van woorden en het leggen van relaties tussen woorden
en zinnen). Op minimaal twee van de bovenstaande taalaspecten moet bewezen worden dat er
een afwijking is van meer dan 1.5 SD. Deze afwijking mag niet veroorzaakt worden door een
beperkt niveau van cognitief functioneren. Hoewel pragmatiek formeel gezien geen vijfde
aspect is, wordt pragmatiek wel veel gebruikt als aanvulling op de indicatie.
Naast de hierboven beschreven uitval op taaltesten, moet het kind spraak- en taaltherapie
hebben gehad van tenminste een half jaar, die onvoldoende vooruitgang heeft opgeleverd.
Indien een kind naar school gaat, moet de school tenminste een half jaar gewerkt hebben met
handelingplannen (LCTI, 2006). Daarnaast moet er sprake zijn van een ernstige structurele
beperking in de onderwijsparticipatie. Dit kan een leerachterstand zijn of een zeer geringe
communicatieve redzaamheid.
Als aan deze criteria wordt voldaan, geeft de CvI een positieve beschikking, het kind is
Toelaatbaar (T) en heeft recht op ondersteuning. Het kan ook voorkomen dat een kind niet
volledig voldoet aan de criteria, maar toch een ESM-beschikking krijgt. Deze toelatingen
worden dan gedaan op basis van een Beredeneerde Afwijking (BA). Er worden verschillende
beredeneerde afwijkingen onderscheiden, die beschreven worden in hoofdstuk 3.1.1 en bijlage
4. Tenslotte kan ook het besluit genomen worden dat het kind Niet Toelaatbaar (NT) is, deze
kinderen krijgen een negatieve beschikking voor het ESM-onderwijs.
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Huidige ontwikkeling
Door de komst van de nieuwe wet 'Passend Onderwijs', verandert het (speciaal) onderwijs. De
Wet passend onderwijs is op 9 oktober 2012 aangenomen door de Eerste Kamer. Als de wet 1
augustus 2014 ingaat, krijgen scholen een zorgplicht. Dat betekent dat scholen ervoor
verantwoordelijk zijn om elk kind een goede onderwijsplek te bieden die het beste bij het kind
past. Dit kan op de eigen school, eventueel met extra ondersteuning in de klas, op een andere
reguliere school in de regio of in het (voortgezet) speciaal onderwijs (Ministerie van OCW,
2013). Welke gevolgen de wet zal hebben voor de indicatiestelling, is nog onbekend
(informatie van de CvI RECMZw).
2.2.3 Het onderwijssysteem in België
Basisonderwijs algemeen
Het basisonderwijs in Vlaanderen is opgedeeld in het kleuteronderwijs en het lager onderwijs.
Het kleuteronderwijs is niet verplicht en is bedoeld voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar.
Vervolgens gaan de kinderen naar het lager onderwijs. In het lager onderwijs zitten kinderen
van 6 tot 12 jaar. Na het basisonderwijs volgt het secundaire onderwijs voor kinderen tussen
de 13 en 21 jaar.
Het onderwijs voor kinderen met algemene specifieke onderwijsbehoeften en S-TOS
In België kunnen kinderen met specifieke onderwijsbehoeften naar het buitengewoon onderwijs
of het reguliere onderwijs met extra ondersteuning. Het speciaal onderwijs wordt
buitengewoon onderwijs genoemd. Dit onderwijs is bedoeld voor kinderen die
leermoeilijkheden hebben in het reguliere onderwijs of die een (lichamelijke of mentale,
tijdelijke of blijvende) handicap hebben en daardoor een aangepaste leeromgeving nodig
hebben. Het buitengewoon onderwijs maakt gebruik van geïndividualiseerde programma's die
rekening houden met de behoeften en het leerritme van elke leerling. Het buitengewoon
basisonderwijs wordt georganiseerd van de kleuterschool tot en met de middelbare school
(Belgische Federale Overheidsdiensten, 2012).
Het buitengewoon basisonderwijs voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften is
ingedeeld in acht verschillende types:
type 1: voor kinderen met een licht mentale handicap
type 2: voor kinderen met een matig of ernstig mentale handicap
type 3: voor kinderen met ernstige emotionele en/of gedragsproblemen
type 4: voor kinderen met een lichamelijke handicap
type 5: voor kinderen die opgenomen zijn in een ziekenhuis
type 6: voor kinderen met een visuele handicap
type 7: voor kinderen met een auditieve handicap
type 8: voor kinderen met ernstige leerstoornissen
(Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, 2013)
Het regulier onderwijs met extra ondersteuning wordt het geïntegreerd onderwijs (GON)
genoemd. Alleen kinderen met een 'attest buitengewoon onderwijs', komen in aanmerking voor
het GON onderwijs.
Het geïntegreerd onderwijs is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen het gefinancierd/
gesubsidieerd regulier en buitengewoon onderwijs. De school voor buitengewoon onderwijs
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(dienstverlenende school) krijgt middelen toegekend om de GON-begeleidingen in het reguliere
onderwijs te realiseren. Deze begeleidingen worden gedaan door GON-begeleiders, personeel
dat vanuit de school voor buitengewoon onderwijs hiervoor wordt ingezet (GO Onderwijs van
de Vlaamse gemeenschap, 2013).
S-TOS
Er is geen specifiek type buitengewoon onderwijs voor kinderen met S-TOS. Kinderen met STOS in Vlaanderen komen daarom meestal in het reguliere onderwijs terecht (GON-leerling)
(mail van de Bal, Vlaamse Vereniging voor Logopedisten). Kinderen met hardnekkige S-TOS
komen soms terecht in buitengewoon onderwijs type 7, dat oorspronkelijk alleen bedoeld is
voor kinderen met een auditieve handicap. Door de jaren heen heeft men binnen het type 7
onderwijs ook expertise opgebouwd rond een aantal bijkomende doelgroepen, waaronder voor
deze leerlingen met ernstige S-TOS.
Rond de problematiek van S-TOS is op wetenschappelijk gebied ook in Vlaanderen nog veel
discussie wat betreft diagnosestelling en criteria. Bij kinderen jonger dan 3 jaar is het nog
moeilijk om in te schatten of er sprake is van een vertraagde taalontwikkeling dan wel van een
stoornis. Een diagnose S-TOS wordt ook niet gesteld voor de leeftijd van 5 jaar (Baroen et al.,
2011).
Het aandeel kinderen met specifieke onderwijsbehoeften dat op het speciaal
onderwijs of regulier onderwijs zit
In Vlaanderen zijn er ruim 860.000 schoolgaande kinderen, waarvan meer dan 57.000
kinderen een specifieke onderwijsbehoefte hebben. Een groot gedeelte van deze groep, 83%,
gaat naar een speciale school, ofwel het buitengewoon onderwijs (zie tabel 3, bladzijde 30).
Kinderen met een S-TOS gaan over het algemeen naar regulier onderwijs.
De wijze van en de criteria voor indicatiestelling
In Vlaanderen wordt de leerlingbegeleiding in het basis- en secundair onderwijs toevertrouwd
aan een 'Centrum voor Leerlingbegeleiding (CLB). Er zijn 75 centra, die onafhankelijk van de
school werken. Elke school heeft de plicht om met één centrum een overeenkomst te sluiten.
Het CLB houdt zich bezig met het leren en studeren (waaronder de verwijzing naar
buitengewoon onderwijs valt), schoolloopbaanbegeleiding (studie- en beroepskeuze, spijbelen),
psychisch en sociaal functioneren (welbevinden, gedragsproblemen) en preventieve
gezondheidszorg (gezondheidsvoorlichting, preventieve medische screening).
Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming (2013) beschrijft de verwijzingsprocedure van
het reguliere naar het speciaal onderwijs. Het doel van een verwijzing naar het buitengewoon
onderwijs is om optimale ontwikkelingskansen en schoolsucces te bieden aan een individuele
leerling.
Voor elk kind dat naar het buitengewoon onderwijs gaat, is een inschrijvingsverslag vereist. Uit
dit verslag moet blijken dat buitengewoon onderwijs past bij het kind. Het kind kan dan
onderwijs volgen in het type waarnaar hij of zij in het verslag verwezen wordt. Het
inschrijvingsverslag wordt opgesteld door het CLB.
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Dit verslag bestaat uit twee delen:
1. Het attest: Dit attest moet het type, niveau en opleidingsvorm van buitengewoon onderwijs
vermelden.
2. Het protocol ter verantwoording: dit bevat de resultaten van het multidisciplinair onderzoek.
Het protocol zal na de inschrijving door het CLB worden verstuurd naar de school voor
buitengewoon onderwijs.
Het multidisciplinair onderzoek bestaat uit een medisch, psychologische, pedagogisch en
sociaal onderzoek (Onderwijskiezer, 2013) en heeft als doel:
 de mogelijkheden en de beperkingen van de leerling op vlak van leren, gedrag en
ontwikkeling in kaart brengen;
 de specifieke ondersteuningsnoden en behoeften van het kind op pedagogisch en didactisch
vlak naar voor brengen;
 de ondersteuningsmogelijkheden van de gewone school en de klas toetsen aan de behoeften
van de leerling.
Kinderen met een S-TOS komen meestal terecht in het geïntegreerd onderwijs (mail van de
Bal, Vlaamse Vereniging voor Logopedisten). Deze kinderen kunnen terecht bij een logopedist
voor therapie. Om voor deze behandeling in aanmerking te komen, moeten zij een stoornis in
de receptieve en/of expressieve taalontwikkeling hebben, aangetoond door:
 een taaltest met een afwijking van -2SD of meer, waarbij er geen intelligentiestoornis is
(Totaal IQ 86 of meer, gemeten met een individuele test).
 Er is geen sprake van een ernstige gehoorstoornis (het gemiddeld gehoorverlies bedraagt
aan het beste oor niet meer dan 40 dB HL).
Deze taal- en IQ-testen dienen voor te komen op een door de Commissie voor de
overeenkomsten goedgekeurde lijst.
Een ernstige vorm van S-TOS wordt in Vlaanderen dysfasie genoemd. Criteria die hiervoor
gelden om in aanmerking te komen voor logopedische ondersteuning zijn:
 hardnekkig blijft voortduren na de vijfde verjaardag en die
 ernstige hinder geeft in de sociale communicatie en/of mondeling taalgebruik
 zonder dat er sprake is van een ontwikkelingsstoornis,
 zonder dat er sprake is van een gehoorstoornis (het gemiddelde gehoorverlies bedraagt aan
het beste oor niet meer dan 40 dB HL),
 en zonder dat er sprake is van een intelligentiestoornis (non-verbaal IQ of OQ
ontwikkelingsquotiënt) van 86 of meer, gemeten met een individuele test die voorkomt op
een goedgekeurde lijst.
De stoornis dysfasie moet worden aangetoond door middel van individueel afgenomen
genormeerde testen waarvoor de resultaten voor minstens één aspect (expressief of receptief)
in minstens drie domeinen (fonologie, woordenschat/semantiek, morfologie, syntaxis) groter of
gelijk zijn aan twee standaardafwijkingen onder het gemiddelde (RIVIZ Zorgverleners, 2013).
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2.2.4 Het onderwijssysteem in Duitsland
Basisonderwijs algemeen
In Duitsland gaan kinderen vanaf drie jaar naar de Kindergarten (kleuterschool). Deze
Kindergarten wordt niet als school gezien en deelname hieraan is niet verplicht. In het laatste
jaar van de Kindergarten komen de kinderen voorzichtig in aanraking met schoolse activiteiten.
Kinderen in Duitsland gaan vanaf 6 jaar naar de Grundschule (basisschool). De Grundschule is
verplicht voor alle kinderen en er wordt nog niet gescheiden naar niveaus. Hier blijven
kinderen van klas 1 tot en met klas 4. In het laatste jaar van de Grundschule wordt gekeken
welk niveau een kind heeft en welke Sekundarstufe (middelbaar onderwijs) het kind kan gaan
volgen. Duitse kinderen kunnen dan kiezen voor een van de vier onderwijsvormen:
Hauptschule, Realschule, Gymnasium of Gesamtschule. Dit onderwijs volgt het kind vanaf klas
5 en zal duren tot klas 9 of klas 13 afhankelijk van op welke onderwijsvorm het kind zit. In
bijlage 5 is een overzicht van de structuur van het onderwijs in Duitsland te vinden (Standaert
& Roth-van der Werf, 1996).
Het onderwijs voor kinderen met algemene specifieke onderwijsbehoeften en S-TOS
In Duitsland wordt ‘two-track approach’ gehanteerd. Hierbij bestaan twee gescheiden systemen
voor respectievelijk het regulier en het speciaal onderwijs. Het uitgangspunt is dat leerlingen
met specifieke handicaps of tekortkomingen buiten het reguliere onderwijs worden geplaatst.
Er is wel een trend gaande naar ‘multi-track approach’, waarbij tussenvormen tussen regulier
en speciaal onderwijs bestaan (Meijer et al., 2003). Voorbeelden daarvan zijn speciale klassen
in reguliere scholen, tijdelijke plaatsing op het speciaal onderwijs of deeltijdplaatsing op het
speciaal onderwijs. Het komt er op neer, dat in Duitsland wordt gewerkt aan meer differentiatie
in het regulier onderwijs en dat er meer samenwerking moet gaan komen tussen regulier en
speciaal onderwijs.
In Duitsland zijn 16 verschillende Länder (deelstaten) die hun eigen grondwetten, parlementen
en regeringen hebben. Hierdoor is het speciaal onderwijs niet voor alle deelstaten hetzelfde
geregeld. Het gaat te ver voor dit onderzoek om alle deelstaten afzonderlijk te behandelen.
Aangezien Nordrhein Westfalen (NRW) de dichtstbevolkte staat van Duitsland is en grenst aan
Nederland, is ervoor gekozen een uitwerking van deze deelstaat te maken.
In NRW wordt onderstaande indeling gehanteerd voor de indeling van kinderen met specifieke
onderwijsbehoeften:
 Emotionele en sociale ontwikkeling
 Verstandelijke ontwikkeling
 Horen en communicatie
 Leren
 Lichamelijke en motorische ontwikkeling
 Taal
 Zien
Horen en communicatie
Voordat een kind met gehoorverlies naar de basisschool gaat, heeft het kind al enige
interventie gehad. Kinderen tot drie jaar krijgen interventie thuis van een leraar van het
speciaal onderwijs of ze gaan naar een Frühförderstelle (een instelling voor vroegtijdige
behandeling). Hier wordt de waarneming, de taal en communicatie en andere ontwikkelingen
van het kind gevolgd. Kinderen van 3 tot 6 jaar met gehoorproblemen kunnen op een speciale
kleuterschool terecht.
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Een kind gaat daarna vaak naar het speciaal basisonderwijs. Hier worden kinderen met een
auditieve beperking door speciaal opgeleide opvoeders of leraren begeleid in hun specifieke
behoeften. Op deze speciale scholen is ook altijd audiologiebegeleiding aanwezig, die de
ouders adviseert over het type kleuterschool dat geschikt is voor het kind. Ook geeft zij advies
over de benodigde hulpmiddelen. Slechthorende en dove kinderen worden eerst geplaatst in
een zogenoemde Eingangsklasse. Hier krijgen ze de tijd om aan een eventuele
ontwikkelingsachterstand te werken die het gehoorverlies heeft veroorzaakt. Hierna stroomt
een kind door naar klas 1. De klassengrootte is aangepast. Per groep zitten ongeveer 10 dove
leerlingen of 11 slechthorende leerlingen. Er wordt les gegeven door docenten voor speciaal
onderwijs.
De focus van het onderwijs ligt op gehoortraining, spraaktraining, het bevorderen van
communicatief gedrag en taalkundige activiteiten. Voor elk kind wordt een behandelplan
opgesteld.
Kinderen worden over het algemeen onderwezen in het Duits. Bij dove of ernstig slechthorende
kinderen wordt het onderwijs ondersteund door het lautsprachbegleitende Gebärden (Duits
ondersteund met gebaren) of als de leraren vaardig genoeg zijn, krijgen de kinderen Deutsche
Gebärdensprache (Duitse gebarentaal).
Slechthorende en dove kinderen hebben een onderwijsplicht van 11 jaar, terwijl het gewone
onderwijssysteem een duur van 10 jaar verplicht stelt.
Taal
Kinderen en jongeren die specifieke onderwijsbehoeften hebben op het gebied van taal worden
belemmerd in hun communicatie. Zij hebben moeite om hun gedachten, verlangens en
gevoelens te uiten. Deze kinderen bezoeken de speciale scholen voor Taal.
Ook bij deze doelgroep geldt een onderwijsverplichting van 11 jaar. En net als bij Horen en
Communicatie bezoekt het kind eerst een Eingangsklasse en stroomt dan door naar klas één.
De grootte van de groep bestaat gemiddeld uit 11 kinderen.
De focus van het onderwijs is gericht op het maken van een inhaalslag op de taalontwikkeling.
Belangrijke onderdelen daarbij zijn: bewegen, waarneming, concentratie, werken- en
leergedrag. Voor elk kind wordt een handelingsplan opgesteld.
In de groepen 1 tot 4 is het onderwijs vooral gericht op de taalondersteuning. Enerzijds is het
doel dat kinderen plezier in het leren ervaren. Een ander doel is het voorkomen van
fouten. Belangrijk is ook de verwerving van de geschreven taal in combinatie met ritmische en
muzikale activiteiten. Aanvullend op de lessen wordt individuele taalondersteuning gegeven of
in kleine groepen. Door de grote inspanning in de eerste jaren van het onderwijs, kan meer
dan de helft van de kinderen na het tweede jaar (Eingangsklasse plus klas 1 en 2) uitstromen
naar een reguliere basisschool. (Schulministerium NRW, 2013)
Het aandeel kinderen met specifieke onderwijsbehoeften dat op het speciaal
onderwijs of regulier onderwijs zit
Van de 8.708.531 schoolgaande kinderen (Grundschule en middelbare school) in Duitsland zijn
er 480.024 kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Het is niet bekend hoeveel kinderen
hiervan naar de Grundschule gaan en hoeveel hiervan op het middelbaar onderwijs zitten. Het
aantal kinderen wat hiervan naar een Förderschule (speciaal onderwijs) gaat is 377.922. Dit is
het grootste aandeel van de kinderen met specifieke onderwijsbehoeften, namelijk 78,7% (zie
tabel 3, bladzijde 30). Er zijn geen gegevens bekend over het aandeel kinderen met S-TOS in
Duitsland.
Speciaal in Taal, juni 2013

22

De criteria voor indicatiestelling
In Duitsland is de wijze waarop plaatsing op speciaal onderwijs geregeld wordt niet
transparant. Een logopediste in Duitsland waarmee contact is geweest, geeft aan dat het
onduidelijk is, omdat er in Duitsland niet open over gepraat wordt zoals dat in Nederland
gebeurt.
Vanaf de geboorte tot 11 jaar worden bij alle kinderen diverse U-Untersuchungen gedaan. Dit
zijn controles die vergelijkbaar zijn met de onderzoeken die gedaan worden door het
consultatiebureau in Nederland. In Duitsland worden de kinderen ook nog op latere leeftijd
onderzocht. Vanaf 10-12 maanden wordt tijdens deze onderzoeken al gekeken of kinderen
afwijkend op taal ontwikkelen. Kinderen die qua ontwikkeling opvallen komen op een
Intergrativ Kindergarten.
Op het moment dat een kind naar school gaat, wordt bepaald of er sprake is van specifieke
onderwijsbehoeften. In figuur 1 wordt de procedure weergegeven (Ministerium für Schule und
Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, 2012).
figuur 1

procedure toewijzing specifieke onderwijsbehoeften

Stap 1: Indienen
Door: ouders op
moment dat kinderen
naar school gaan of
door school zelf.
Bij: schoolbestuur

Stap 2 Onderzoek
Door: leerkracht
speciaal en regulier
onderwijs
Doel: vaststellen
AOSF*, en welke school
geschikt is

Stap 3 Beslissing
Door: schoolbestuur
middels verslag v/d 2
leerkrachten
Inhoud:
Specifieke
onderwijsbehoeften,
financiering en plaats
van extra steun

Stap 4 Terugkoppeling
ouders
Tijdens gesprek
informeren over:
redenen besluit
bepalen toekomstige
financiering

Onderdelen onderzoek (stap 2)
Klassenobservaties
Gestandaardiseerde testen, zoals intelligentietesten of testen voor
schoolprestaties
Bevindingen van de huidige school of kleuterschool
Medisch onderzoek (bloeddruk, urineonderzoek), inclusief onderzoek zintuigen
Gesprek ouders (opmerkingen ouders komen in verslag)
* AOSF: Ausbildungsordnung sonderpädagogische Förderung (specifieke onderwijsbehoeften)

Er is geen informatie gevonden op hoeveel testen er uitval moet zijn, wil een kind in
aanmerking voor een advies voor het speciaal onderwijs. In Duitsland wordt jaarlijks gekeken
of de extra financiering mag worden behouden. Uit de literatuur en mondelinge bron is niet
bekend geworden hoe dit jaarlijks bepaald wordt.
2.2.5 Het onderwijssysteem in Engeland
Basisonderwijs algemeen
In Engeland zijn kinderen leerplichtig tussen de leeftijd van 5 en 17 jaar. Het onderwijssysteem
is verdeeld in een aantal groepen: ‘early years’ voor kinderen van 3 tot en met 4 jaar oud (niet
verplicht), primary education voor kinderen die 5 jaar worden in het schooljaar tot 11 jaar
(vergelijkbaar met de Nederlandse basisschool) en ‘secondary education’ voor kinderen van 11
jaar tot 18 jaar. De meeste scholen die door de overheid geleid worden, volgen het national
curriculum. Hierin zijn de leerdoelen en standaarden vastgelegd. Daarnaast zijn er free schools,
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academies en independent schools die meer mogelijkheden hebben om het lesprogramma naar
eigen inzicht in te richten (Government Digital Service, 2013).
Het onderwijs voor kinderen met algemene specifieke onderwijsbehoeften en S-TOS
In Engeland is het uitgangspunt dat kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte onderwijs
op reguliere/ mainstream scholen volgen (Department for Education and Skills, 2001). De
wens van een ouder om een kind naar een reguliere school te sturen, mag door een school
alleen geweigerd worden, als dat niet te combineren is met efficiënt onderwijs aan andere
kinderen op school. In dat geval, of indien het kind of de ouders het zelf wensen, kan een kind
onderwijs volgen op een speciale school voor een van de vier groepen van special educational
needs (Department for Education, 2012):
 communication and interaction
 cognition and learning
 behaviour, emotional and social development
 sensory and physical needs
Local Education Authorities (LEA) zijn verantwoordelijk voor het plannen en uitwerken van
arrangementen voor identificatie, beoordeling en ondersteuning en voorzieningen voor
kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. De nationale overheid geeft richtlijnen voor de
local authorities in een ‘Code of Practice on the Identification and Assessment of Special
Educational Needs’ (Department for Education and Skills, 2001).
Elke reguliere school is verplicht om voorzieningen voor kinderen met een specifieke
onderwijsbehoefte te regelen. Hierbij geldt het principe: ‘All teachers are teachers of pupils
with special educational needs’ (SEN). Elke school heeft een Special Educational Needs
Coordinator (SENCO), die de dagelijkse verantwoordelijkheid heeft voor de uitvoering van het
SEN-beleid en die de ondersteuning aan individuele kinderen coördineert.
Er zijn op Engelse scholen verschillende vormen of arrangementen van interventie bij SEN, die
variëren in intensiteit. Voor het early years onderwijs (3-4 jaar) is er het Early Years Action
and Early Years Action Plus. Voor het primair (4–11 jaar) en secundair (11-18 jaar) is er het
School Action en School Action Plus. De interventie bij School Action is het lichtst en bestaat uit
het gebruik van aangepast materiaal en/of lesvormen, extra tijd of training van de leerkracht.
In een Individual Education Plan (IEP) worden de doelen en de extra ondersteuning voor het
kind vastgelegd. Als uit de review van het IEP blijkt dat er onvoldoende vooruitgang is, is de
volgende stap het School Action Plus. In dat geval wordt een externe specialist, bijvoorbeeld
een logopedist, benaderd voor advies over de wijze waarop ondersteuning moet plaatsvinden.
Ook dan wordt de ondersteuning door de school en onderwijzers zelf aangeboden. Pas nadat
ondersteuning vanuit het School Action Plus onvoldoende resultaat oplevert, kunnen de school
of ouders bij de LEA een statement aanvragen voor een van de vier gebieden van special
educational needs.
De kinderen met S-TOS behoren tot de SEN-groep van ‘communication and interaction’. Naast
kinderen met S-TOS zijn kinderen met dyslexia and dyspraxia, gehoorverlies en kenmerken
van ASS onderdeel van deze groep. De interventie omvat ondersteuning in taalbegrip en –
productie, articulatie en alternatieve manieren van communiceren. Daarbij kan het gaan om
inzet van gespecialiseerde onderwijzers, dagelijkse ondersteuning van onderwijsassistent en/of
regelmatige betrokkenheid van deskundigen buiten het onderwijs.
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In 2008 is door een lid van het parlement een review uitgevoerd van de voorzieningen voor
kinderen met S-TOS (Bercow, 2008). Hieruit kwam naar voren dat het systeem van
voorzieningen niet altijd uniform en eerlijk is en slecht toegankelijk voor kinderen en hun
familie. Het kind en zijn/haar familie zouden centraler moeten staan met aandacht voor een
vroege interventie en het voortzetten van de ondersteuning bij jongeren.
Het onderwijs aan en de ondersteuning van kinderen met SEN wordt de komende jaren
aangepast. In september 2012 is door de Minister of State for Children and Families een ‘Draft
legislation on Reform of provision for children and Young people with Special Educational
Needs’ gepresenteerd aan het Engelse parlement. Reden van de aanpassing is de wens van de
nationale overheid om de resultaten van kinderen met SEN te verbeteren en kinderen en hun
individuele behoeften en doelen in het leven centraal te stellen. Het plan is om één assessment
proces en een helder aanbod van ondersteuning te organiseren, waarbij lokale overheden op
het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en welzijn samenwerken: ‘the local offer’. Ouders
en kinderen krijgen meer keuze en controle over de ondersteuning. Ook wordt het mogelijk
een persoonsgebonden budget aan te vragen.
Het aandeel kinderen met specifieke onderwijsbehoeften op het gebied van taal en
spraak dat op het speciaal onderwijs of regulier onderwijs zit
In 2010-2011 gingen in Engeland 8.084.950 kinderen naar het primair en secundair onderwijs.
In Engeland heeft 3% van de schoolgaande kinderen tot en met 18 jaar een statement voor
SEN. 44% van de kinderen met een SEN-statement volgt onderwijs op een speciale school en
56% volgt onderwijs op een reguliere school (waarvan 7% in een aparte klas). Van de
kinderen met Speech Language and Communications Needs, vergelijkbaar met ESM, zit 4%
met een statement op een speciale school, 19% met een statement op een reguliere school en
77% wordt op een reguliere school ondersteund via School Action Plus. De kinderen met
Speech Language and Communications Needs vormen met 18% na de kinderen met algemene
leerproblemen (22%) en de kinderen met gedragsproblemen (22%) de grootste groep binnen
de totale groep kinderen met SEN (Department for Education, 2012).
De wijze van en de criteria voor indicatiestelling
Om te bepalen of een kind recht heeft op een SEN-statement en daarmee de meest uitgebreide
vorm van ondersteuning, voert de Local Educational Authority een onderzoek uit. Dit heet een
statutory assessment. Voor de beoordeling van een aanvraag is de LEA verplicht om advies te
vragen in relatie tot de leerprestaties en medische en psychologische kenmerken. Daarbij gaat
het erom hoe de kenmerken en ontwikkeling de huidige en toekomstige onderwijsbehoeften
van het kind beïnvloeden en welke vorm van ondersteuning hierbij passend is. Daarnaast
moeten de wensen van het kind zelf gevraagd worden.
Algemeen geldende criteria om een SEN-statement te krijgen, zijn:
 Leerprestaties blijven significant achter ten opzichte van het landelijke ‘National Curriculum’
 Significante problemen of achterstanden in visuele perceptie, werkgeheugen en taalfuncties
 Bewijs van beperkte sociale interactie of communicatie interaction
 Bewijs van emotionele of sociale problemen
 Bewijs dat de school voldoende actie heeft ondernomen om problemen op te lossen en
ondersteuning vanuit School Action Plus onvoldoende is
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Van de LEA van Cambridgeshire County Council is per mail een handleiding ontvangen met
criteria voor de assessment van ‘Communication and interaction: Speech and Language
Difficulties’ ontvangen (Cambridgeshire County Council, 2003). Hierin is voor
articulatie/fonologie, taalbegrip en taalproductie in woorden omschreven waarop het kind
moet uitvallen om een statement te krijgen voor het tweede, zesde en negende schooljaar (zie
bijlage 6). Een voorbeeld voor jaar twee is: ‘gebruikt zinnen van beperkte lengte met
omissies’. Naast informatie van school en deskundigen is er een formulier waarop het kind kan
aangeven hoe het op school gaat en welke hulp hij/zij zou willen hebben.
Op basis van alle gegevens bepaalt de LEA of een statement afgegeven wordt. De inhoud van
het statement bestaat uit:
 Details van de Special Educational Needs: een beschrijving van de stoornis/achterstanden
 Special Educational Provision: de doelen voor het kind, benodigde voorzieningen en
monitoring van de doelen en vooruitgang
 Placement: type en naam van de school waar het kind naar verwezen wordt
 Non-Educational Needs: alle niet gerelateerde onderwijsbehoeften die door organisaties op
het gebied van gezondheid en welzijn moeten worden geboden
Spraak- en taaltherapie wordt normaal gesproken gezien als een onderwijsvoorziening,
vanwege het belang van communicatie in het leerproces.
2.2.6 Het onderwijssysteem in Zweden
Basisonderwijs algemeen
De filosofie van het Zweedse onderwijssysteem is dat elke leerling recht heeft op dezelfde
leerervaringen en persoonlijke ontwikkelingskansen. Hierbij is inclusie van alle leerlingen het
uitgangspunt. De kinderen met specifieke onderwijsbehoeften worden daarom in reguliere
basisschool groepen opgenomen.
Het Zweeds systeem tot en met groep 9: (zie bijlage 7)
Pre-school (kleuterklas):
Dit is het onderwijs of opvang voor kinderen van 1 tot en met 6 jaar. De gemeentes zijn
verplicht om de kinderen 15 uur per week opvang te bieden. Het doel van deze Pre-school is
een basis leggen voor de komende schoolloopbaan.
Pre-school Class (voorbereidende klas):
De Pre-school class is voor de kinderen van 6/7 jaar oud en bereidt de kinderen voor op hun
“echte“ schoolloopbaan. Deze klas moet de overgang voorbereiden van de kleuterklas of
opvang naar het werkelijke basisonderwijs.
Compulsory school (basis onderwijs):
Op deze school zitten de kinderen die leerplichtig zijn. Dit zijn kinderen van 7 tot en met 16
jaar oud. De Compulsory school vormt de basis voor het voorgezet onderwijs.
Het onderwijs voor kinderen met algemene specifieke onderwijsbehoeften en S-TOS
Indien een leerling extra hulp nodig heeft binnen het regulier onderwijs dan maakt de
leerkracht in overleg met de leerling, de ouders, en gespecialiseerde leerkracht een
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handelingsplan. Dit plan wordt regelmatig geëvalueerd en besproken en wanneer nodig
aangepast om aan de behoeften van de leerling tegemoet te komen.
Als de leerkracht merkt dat deze hulp onvoldoende is, kan er extra hulp worden georganiseerd
binnen de groep. Deze zorg wordt bepaald en besproken door het Leerling Welzijnsteam. Dit is
een team bestaande uit meerdere expertises, zoals een verpleegkundige, psycholoog,
counselor en speciaal opgeleide leraren voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. De
hulp kan op de volgende wijze gerealiseerd worden (European-agency for development in
special needs education (2012):
 Voor leerlingen die behoeften hebben aan specifieke ondersteuning worden plannen voor de
ontwikkeling opgezet in samenwerking met de leerlingen zelf, ouders en professionals die
betrokken zijn;
 de leraren van de leerling worden geraadpleegd door een gespecialiseerde leerkracht;
 een gespecialiseerde leerkracht of assistent helpt de leerkracht door samen te werken met
de leerling voor een kortere of langere periode binnen de kaders van de klas.
 de leerling ontvangt lesmateriaal aangepast voor zijn of haar behoeften;
 de leerling verlaat de klas voor een beperkte periode om te werken met een
gespecialiseerde leerkracht;
 een klassenassistent ondersteunt de leerling door samen te werken in de klas.
 de leerling krijgt speciale ondersteuning in een groep met leerlingen die vergelijkbare
onderwijsbehoeften hebben voor langere of kortere periodes binnen de schoolorganisatie
 leraren worden ondersteund door een resource center op lokaal niveau
 Leerlingen met lichamelijke handicaps, gehoor en visuele handicaps worden zoveel mogelijk
binnen het reguliere onderwijs gehouden. Deze leerlingen kunnen ook naar een speciale
compulsory school (speciaal onderwijs) gaan.
Er zijn 5 regionale scholen voor kinderen die doof en/of slechthorend zijn. Deze kinderen
volgen het reguliere onderwijs met geschreven Zweeds en Zweedse Gebarentaal als eerste
taal. Op de nationale scholen zitten kinderen met complexere problematieken.
Op deze scholen zitten kinderen die:
 visueel gehandicapt zijn in combinatie met een andere handicap,
 leerlingen die doof of slechthorend zijn in combinatie met leerstoornissen
 leerlingen met ernstige spraak- en/ of taalstoornissen.
De kinderen uit het hele land gaan naar deze scholen toe.
Het Zweedse nationale agentschap voor onderwijs heeft ook 4 nationale expertise centra
opgezet. Deze centra hebben expertise op het gebied van:
 aangeboren doofheid
 doofheid/slechthorendheid met leerproblemen
 slechtziende leerlingen zonder bijkomende handicap
 ernstige spraak- en/ of taalstoornissen
Deze centra bieden extra informatie en opleidingsprogramma’s voor de ouders en ze
onderzoeken en evalueren deze leerlingen. Deze centra ondersteunen zowel reguliere als
speciale scholen.
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Het aandeel kinderen met specifieke onderwijsbehoeften dat op het speciaal
onderwijs of regulier onderwijs zit
In Zweden zijn er 886.487 schoolgaande kinderen, waarvan er 12.616 leerlingen zijn die
speciale onderwijsbehoeften hebben. Dit is slechts 1% van de totale schoolgaande populatie.
Van deze groep kinderen met specifieke onderwijsbehoeften bezoekt slechts 4% een school
voor speciaal onderwijs. Dit is een groep van 501 leerlingen.
De wijze van en de criteria voor indicatiestelling
Het multidisciplinaire welzijnsteam bepaald welke extra zorg wordt gegeven. Er zijn geen
criteria voor indicatiestelling gevonden.

2.3 Conclusie en discussie
In de volgende paragrafen is een vergelijking gemaakt van de verschillende landen met
Nederland. Hiermee zijn de vragen beantwoord voor het literatuuronderzoek.
2.3.1 Het onderwijs voor kinderen met algemene specifieke onderwijsbehoeften en
S-TOS
Onderstaand is weergegeven hoe het speciaal onderwijs in Nederland georganiseerd is ten
opzichte van België, Duitsland, Engeland en Zweden. In alle landen zijn er speciale scholen
vergelijkbaar met Nederland. De landen verschillen vooral in de mate waarin het onderwijs aan
kinderen met specifieke onderwijsbehoeften binnen het regulier onderwijs wordt gegeven of op
speciale scholen (zie 2.3.2). De verschillen kunnen voortkomen uit beschikbare gelden en
financiering van het onderwijs aan kinderen met specifieke onderwijsbehoeften.
In Nederland is er naast het reguliere onderwijs ook het speciale basisonderwijs (SBO) en het
speciaal onderwijs (SO). Het SBO is er voor kinderen voor wie het reguliere basisonderwijs niet
haalbaar is. In het speciaal basisonderwijs wordt in principe dezelfde leerstof aangeboden als in
het gewone basisonderwijs, maar de groepen zijn kleiner.
Het speciaal onderwijs is bedoeld voor lichamelijk, zintuiglijk of verstandelijk gehandicapte
leerlingen en leerlingen met psychiatrische problemen of gedragsproblemen. Er zijn
deskundigen aanwezig voor ondersteuning (Ministerie van OCW, 2013). België kent naast het
reguliere onderwijs het speciaal onderwijs, ook wel buitengewoon onderwijs genoemd. In
Duitsland gaan de kinderen met specifieke onderwijsbehoeften naar een Förderschule (speciaal
onderwijs). In Engeland en Zweden is het uitgangspunt dat kinderen onderwijs volgen op een
reguliere school. Als het regulier onderwijs onvoldoende ondersteuning kan bieden, zijn er
speciale scholen.
In Nederland is het speciaal onderwijs opgedeeld in 4 clusters. In België zijn er 8 types
bijzonder onderwijs waarover de kinderen met specifieke onderwijsbehoeften verdeeld worden.
In de deelstaat Nordrhein Westfalen in Duitsland bedraagt dit aantal 7. Het speciaal onderwijs
in Engeland is onderverdeeld in 4 clusters. In Zweden zijn er 3 soorten speciaal onderwijs.
Opvallend is dat in Nederland op een cluster 2 school dove kinderen, slechthorende kinderen,
kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden en kinderen met communicatieve problemen zitten.
In Duitsland worden deze kinderen over twee verschillende scholen verdeeld, te weten:
scholen voor Horen & Communicatie en scholen voor Taal. Ook in Engeland wordt onderscheid
gemaakt tussen scholen voor Communication and Interaction waar de kinderen met S-TOS
heen gaan. Daarnaast zijn er aparte scholen voor kinderen met Sensory and Physical Needs,
die worden bezocht door de dove en slechthorende kinderen.
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In Zweden gaan dove en slechthorende kinderen naar regionale scholen. Tevens zijn er ook 3
nationale scholen waar kinderen heen gaan die visueel gehandicapt zijn in combinatie met een
andere handicap, kinderen die doof of slechthorend zijn in combinatie met een leerstoornis en
kinderen met ernstige spraak- en/ of taalstoornissen.
In België gaan de kinderen met S-TOS in principe naar het regulier onderwijs. Enkele kinderen
met S-TOS zijn te vinden in het type 7 bijzonder onderwijs voor kinderen met een auditieve
handicap.
2.3.2 Het aandeel kinderen met specifieke onderwijsbehoeften op het gebied van taal
en spraak dat op het speciaal onderwijs of regulier onderwijs zit
Vergelijking aandeel kinderen met specifieke onderwijsbehoeften
In tabel 3 is zijn de aantallen en percentages kinderen met specifieke onderwijsbehoeften en
het percentage hiervan dat naar een speciale school gaat per land weergegeven. Hierin is te
zien dat in Zweden het percentage kinderen met specifieke onderwijsbehoeften het laagst is. In
Duitsland en België is het percentage kinderen met specifieke onderwijsbehoeften relatief
hoog. Dit verschil is waarschijnlijk te verklaren door de verschillend gehanteerde definities oor
specifieke onderwijsbehoeften. In Engeland en Nederland vallen de kinderen met een
beschikking hieronder. In Duitsland en België wordt een ruimere definitie gehanteerd. In
Zweden worden deze leerlingen zo min mogelijk behandeld als een aparte groep.
Bij de vergelijking van het aandeel kinderen dat naar het speciale onderwijs gaat
onderscheiden Duitsland en België zich eveneens van de andere landen door het hoge
percentage kinderen. Het hoge percentage in Duitsland is te verklaren door de two-track
approach. Dit houdt in dat de kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte buiten het
reguliere onderwijs worden geplaatst.
De cijfers laten zien dat in Zweden inclusief onderwijs gehanteerd wordt. Zweden heeft het
laagste percentage kinderen met specifieke onderwijsbehoeften dat naar een speciale school
gaat. In Engeland is inclusief onderwijs wel het uitgangspunt, maar 43.9% van de kinderen
met specifieke onderwijsbehoeften gaat toch nog naar een speciale school. In Engeland wordt
momenteel gewerkt aan een wetswijziging waardoor kinderen en ouders meer keuzevrijheid
krijgen en het uitgangspunt van inclusief onderwijs een sterkere invulling krijgt.
Vergelijking aandeel kinderen met S-TOS
Voor Nederland en Engeland zijn gegevens gevonden over het aandeel kinderen met S-TOS
binnen het speciaal onderwijs. Voor Duitsland, Zweden en België zijn geen gegevens
gevonden.
In Nederland zijn er in het schooljaar 2011-2012 34.272 kinderen die speciaal clusteronderwijs
volgen (zie tabel 3) Hiervan gaan 6.864 kinderen naar het cluster 2 onderwijs. Daarvan zijn er
5.656 kinderen die op het cluster 2 onderwijs zitten in verband met hun spraak- en/ of
taalmoeilijkheden. Van het totaal aantal kinderen dat naar het cluster onderwijs gaat heeft
16,5% een ESM-beschikking (bron: CBS).
Dit aandeel is vergelijkbaar met Engeland. Van het aantal kinderen met specifieke
onderwijsbehoeften in Engeland heeft 18% Speech Language and Communications Needs.
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tabel 3
Aantal en aandeel kinderen met specifieke onderwijsbehoeften op speciale scholen
(European Agency for development in Special Needs Education, 2012)
Land

Aantal

Aantal kinderen

Percentage

Aantal

Percentage van de

schoolgaande

met specifieke

kinderen met

kinderen

kinderen met

kinderen

onderwijsbehoeften

specifieke

op

specifieke

onderwijsbehoeften

speciale

onderwijsbehoeften

scholen

op speciale scholen

(primair en
secundair
onderwijs)
Nederland

2.422.852

106.698

4%

66.085

61.9%***

863.334

57.261

7%

47.712

83.3%

Duitsland

8.708.531

480.024

6%

377.922

78.7%

Engeland

8.084.950

226.210**

3%

99.330

43.9%

886.487

12.616

1%

501

4.0%

België
(Vlaams
sprekende
groep)

Zweden
*

gebaseerd op gegevens van 2010-2011

**

Alleen het aantal kinderen met een SEN-statement, exclusief de kinderen met SEN die het School Action (Plus)
programma volgen.

***

SBO en SO samen

2.3.3 De wijze van en de criteria voor indicatiestelling
Afgeven van beschikking/ toelating tot speciaal onderwijs
In Nederland worden de beschikking voor het cluster 2 onderwijs afgegeven door de CvI. Dit is
een onafhankelijke organisatie die de beschikkingen afgeeft op basis van test- en
observatiegegevens, die door de logopedisten, gedragsdeskundige en leerkrachten in het
werkveld worden afgenomen.
Ook in België en Engeland zijn onafhankelijke organisaties voor de indicatiestelling. In België
zijn de Centra voor Leerlingbegeleiding (CLB) bevoegd om een verklaring voor buitengewoon
onderwijs af te geven. De CLB heeft naast het afgeven van beschikkingen nog vele andere
taken, waaronder schoolloopbaanbegeleiding, psychisch en sociaal functioneren en preventieve
gezondheidszorg. In Engeland wordt de beschikking voor het speciaal onderwijs gegeven door
de regionale overheid, de Local Education Authority (LEA).
In Duitsland is er geen onafhankelijke organisatie, maar bepaalt de directeur van een school of
het kind toegelaten kan worden om onderwijs op de desbetreffende school te volgen. Dit
beslist hij op basis van het onderzoek dat uitgevoerd wordt door een leerkracht uit het
bijzonder onderwijs en een leerkracht van het algemeen onderwijs. Hier wordt gekeken of er
inderdaad sprake is van specifieke onderwijsbehoeften. In Zweden is er inclusief onderwijs. De
extra hulp en financiering worden door een welzijnsteam bepaald.
Indicatiecriteria specifieke onderwijsbehoeften en S-TOS
Uit het onderzoek is gebleken dat niet alle landen duidelijke en transparante informatie
beschikbaar hebben over kinderen met S-TOS en het speciaal onderwijs. Er zijn voor Zweden
geen indicatiecriteria bekend. Zweden wordt in deze paragraaf om die reden buiten
beschouwing gelaten. Voor Duitsland zijn alleen de algemeen geldende criteria voor kinderen
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met specifieke onderwijsbehoeften bekend. In tabel 4 is een overzicht gemaakt van de
onderdelen die getest worden voor de indicatiestelling van specifieke onderwijsbehoeften.
tabel 4

Overzicht van de onderdelen die getest worden voor de indicatiestelling
Nederland

België

Duitsland

Engeland

Intelligentietest

IQ met hoger dan 70

IQ moet hoger dan 86

X

X

Behandeling onvoldoende resultaat

X

?

?

X

Communicatieve redzaamheid

X

?

?

?

Gehoorverlies

Niet meer dan 35 dB aan

Niet meer dan 40 dB aan

X

X

beste oor (dan SH-

beste oor

beschikking)
Schoolprestatie/

X

X

X

X

Emotionele of sociale problemen

?

?

?

X

Duur indicatie

3 jaar

?

1 jaar

1 jaar

onderwijsachterstand

X is aanwezig

? is onbekend

In alle landen wordt een intelligentieonderzoek afgenomen. Van Nederland en België is bekend
dat het non-verbaal IQ hoger moet zijn dan respectievelijk 70 en 86. Het intelligentieniveau
mag niet de oorzaak zijn van de taalstoornis.
Daarnaast moet in Nederland aangetoond worden dat logopedische behandeling van een half
jaar niet toereikend is geweest. In Engeland moet aangetoond worden dat een school action
plus arrangement niet voldoende resultaat laat zien. In Duitsland worden wel de gegevens van
de huidige school meegenomen, maar is niet bekend of eerdere logopedische behandeling
verplicht moet zijn.
Het gehoorverlies wordt voor elk land onderzocht. Slechthorende en dove kinderen komen in
Engeland en Duitsland niet op dezelfde scholen als de kinderen met een S-TOS. In Nederland
mogen kinderen met een ESM-beschikking geen groter gehoorverlies hebben dan 35 dB,
gemeten aan het beste oor (bij een gehoorverlies van meer dan 35dB wordt een
slechthorende-beschikking afgegeven). In België mag er geen ernstige gehoorstoornis zijn. Dit
houdt in dat het gemiddelde gehoorverlies aan het beste oor niet meer dan 40 dB bedraagt.
Voor alle landen geldt dat het kind hinder moet ondervinden van zijn spraak- en/ of
taalstoornis op de schoolprestaties. In Nederland is bekend dat aangetoond moet worden dat
het kind tot de zwakste 10% van de didactische leeftijdsgroep behoort. Tevens wordt voor alle
landen een pedagogisch onderzoek afgenomen.
In Engeland wordt als criterium specifiek benoemd dat een kind emotionele of sociale
problemen ondervindt van zijn taalstoornis. In Nederland worden sociale problemen beoordeeld
via het criterium zeer geringe communicatieve redzaamheid.
De duur van de beschikking verschilt. In Nederland krijgt een kind een beschikking die drie
jaar geldig is. In Duitsland en Engeland wordt elk jaar gekeken of de financiële ondersteuning
nog noodzakelijk is.
Criteria taalaspecten
In Nederland zijn de indicatiecriteria op basis waarvan een kind een ESM-beschikking krijgt
geformuleerd aan de hand van scores op taaltesten. In België worden vergelijkbare criteria
voor uitval op taalaspecten gebruikt om te bepalen of een kind extra begeleiding krijgt bij een
zelfstandige logopedist. In Engeland zijn criteria beschreven voor articulatie & fonologie,
taalbegrip- en productie. De criteria zijn beschrijvend en niet in de vorm van testscores.
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In Nederland moeten de kinderen met spraak- en/ of taalmoeilijkheden op minimaal twee
taalaspecten uitvallen, waarbij er meer dan 1.5 SD afwijking moet zijn aangetoond. De
taalaspecten waar in Nederland naar gekeken wordt zijn spraakproductie, auditieve
verwerking, grammaticale kennisontwikkeling en lexicaal semantische kennisontwikkeling.
In België moet de ernstige S-TOS worden aangetoond door middel van individueel afgenomen
genormeerde testen waarvoor de resultaten voor minstens één aspect (expressief of receptief)
in minstens drie domeinen groter of gelijk zijn aan 2 standaard deviatie afwijking onder het
gemiddelde. De domeinen zijn fonologie, woordenschat/semantiek, morfologie en syntaxis.
Een kanttekening bij bovenstaande conclusies is dat de informatie over de criteria voor de
indicatiestelling afkomstig zijn van één logopedist voor de landen België en Duitsland. Omdat
de informatie gebaseerd is op één persoon, kan dit de betrouwbaarheid van het
literatuuronderzoek beïnvloeden.
Hiernaast is er niet van elk land een totaalbeeld van het hele land, maar van een bepaalde
regio. Van Duitsland is één lidstaat beschreven, van België alleen het Nederlandstalige gedeelte
en van Engeland één council.
2.4 Aanbevelingen
Voor zowel kinderen, ouders als scholen is het belangrijk vanuit het oogpunt van
rechtvaardigheid dat criteria voor een ESM-beschikking transparant, objectief en uniform zijn.
Tegelijkertijd is maatwerk nodig om rekening te kunnen houden met de specifieke behoeften
en mogelijkheden van elk kind.
In Nederland zijn de indicatiecriteria om een ESM-beschikking te krijgen transparant, objectief
en uniform. In Engeland is geconstateerd dat de beoordeling niet transparant is (Bercow,
2008). Daar is nu een wetswijziging in voorbereiding om de procedure te verbeteren.
De objectiviteit is het beste gewaarborgd indien de indicatiestelling door een onafhankelijke
organisatie of persoon wordt uitgevoerd.
Nadeel hiervan is dat de personen die langdurig met het kind werken geen bijdrage leveren.
Zweden heeft hierin een goede balans gevonden doordat de beoordeling gedaan wordt in een
welzijnsteam. In dit team zit iemand van het schoolbestuur, deskundigen en de speciaal
opgeleide leraren voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften.
Voor het leveren van maatwerk zou het goed zijn dat de beoordelaars het kind zelf zien en/of
de informatie direct bij het kind en de ouders halen. In Engeland wordt dit geborgd doordat de
ouders en het kind zelf informatie moeten aanleveren over hun problemen en behoeften. In
Zweden wordt in eerste instantie een handelingsplan opgesteld met de ouders en de leerling.
Als dit niet werkt wordt het kind in een welzijnsteam besproken.
Ook is het goed dat er diverse vormen of arrangementen van ondersteuning zijn die verschillen
in intensiteit. In Nederland wordt dit in augustus 2014 met het Passend Onderwijs ingevoerd.
In Engeland en Zweden is een soortgelijk systeem al van kracht.
De keuze voor inclusief of speciaal onderwijs vraagt eveneens om maatwerk. Het voordeel van
speciaal onderwijs is dat kinderen in homogene klassen zitten, waarbij de kinderen min of
meer vergelijkbare onderwijsuitdagingen hebben. Daar tegenover staat het inclusief onderwijs
waarbij het uitgangspunt is dat alle kinderen zoveel mogelijk binnen het regulier onderwijs
worden opgevangen. Het kind komt in een klas terecht waar het te maken krijgt met kinderen
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met verschillende onderwijsuitdagingen. Niet het soort onderwijs, maar de leerling zou bij de
keuze voor inclusief of speciaal onderwijs centraal moeten staan. Hierbij moet gekeken worden
naar de kwetsbaarheid van het kind en het karakter en de omgeving die nodig is om optimaal
onderwijs te kunnen volgen.
Dit literatuuronderzoek biedt een beeld van de organisatie en indicatiestelling voor het
onderwijs aan kinderen met S-TOS. Gegevens over de effectiviteit van dit onderwijs zijn
beperkt beschikbaar. In Engeland is wel onderzoek gedaan, maar over een korte periode en
niet structureel. Het zou interessant zijn om over langere tijd structureel informatie te
verzamelen over de effectiviteit van verschillende onderwijsvormen. Dit maakt een
gefundeerde keuze voor de best passende onderwijsvorm mogelijk.
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Hoofdstuk 3 Dossieronderzoek
In hoofdstuk 3 is het dossieronderzoek naar de kenmerken en het verloop van de
taalontwikkeling van kinderen met een ESM-beschikking. In paragraaf 3.1 is de methode
beschreven, in paragraaf 3.2 de resultaten, in paragraaf 3.3 de conclusie en discussie en in
paragraaf 3.4 de aanbevelingen.

3.1 Methode
3.1.1 Onderzoekspopulatie en materialen
Onderzoekspopulatie
De onderzoeksgroep bestaat uit de groep kinderen met langdurige spraak- en/ of
taalmoeilijkheden.
De




inclusiecriteria voor de onderzoeksgroep:
Kinderen die zijn geïndiceerd door de CvI RECMZw
Minimaal drie beschikkingen
Geboren tussen 1996 en 2001 (minimale leeftijd 11 jaar)

De volgende exclusiecriteria zijn gehanteerd om te zorgen dat de groep alleen bestaat uit
kinderen met S-TOS die in aanmerking komen voor een ESM-beschikking:
 IQ lager dan 70 (deze vallen in principe al uit bij een cluster 2 indicatie)
 neurologische ziekten of beschadigingen
 kinderen met een primaire stoornis in het autisme spectrum
 significant gehoorverlies
 algemene ontwikkelingsachterstand
Voor dit onderzoek zijn de gegevens van de CvI gebruikt. Dit zijn de dossiers van de kinderen
die vanaf 2003 tot week 17 van 2013 een cluster 2 beschikking hebben gekregen. Dit kan
zowel een positieve als negatieve beschikking zijn. Uit de gegevens van de CvI is een selectie
gemaakt van de kinderen met een ESM-beschikking (in totaal 8221). In het stroomdiagram in
figuur 2 is een overzicht gegeven van de selectie. Vanuit de groep kinderen met een ESMbeschikking is de groep geselecteerd die zijn geboren tussen 1996 en 2001 (3532). Deze groep
zit in ieder geval in groep 8 of in een van de eerste klassen van het voortgezet (speciaal)
onderwijs, waardoor het verloop van de taalontwikkeling gedurende de basisschool te volgen
is. Deze kinderen kunnen een, twee, drie of meer dan drie beschikkingen hebben.
Na selectie van de kinderen met drie of meer beschikkingen bleven er 671 kinderen over.
Vanwege de heterogeniteit van de groep kinderen met een ESM-beschikking is gekozen voor
een gestratificeerde steekproef. De 671 kinderen zijn verdeeld over zeven groepen op basis
van het type beschikking. Een beschrijving van de verschillende ESM-beschikkingen die
afgegeven kunnen worden staat in kader 1. De zeven groepen zijn in overleg met de CvI
vastgesteld en beschreven in kader 2. Berekend is in welke verhouding de groepen voorkomen
binnen de groep van 671 kinderen. Vervolgens is een gestratificeerde steekproef genomen,
waarbij gezorgd is dat de 7 groepen in dezelfde verhouding voorkomen.
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Binnen de 7 groepen zijn de kinderen random (aselect) geselecteerd. De lijst met kinderen die
voldeden aan de inclusiecriteria is gesorteerd op datum van binnenkomst van de laatste
aanvraag. Vervolgens zijn de gegevens per groep in de database gezet. Zodra er voldoende
kinderen in de database opgenomen waren is met een volgende groep gestart.
Door de korte duur van dit onderzoek ten opzichte van de hoeveelheid tijd die nodig is om
gegevens uit een beschikking te halen, is het onderzoek beperkt tot een steekproef van 51
kinderen. De totale steekproef is geen rond getal van 50 geworden, omdat op hele kinderen is
afgerond. De steekproef van 51 kinderen is gebruikt in alle fasen van het dossieronderzoek.
Kader 1: Type beschikking
De CvI hanteert bij de beschikking van kinderen met ESM de volgende indeling:
 Regulier toelaatbaar (T): kinderen die direct toelaatbaar zijn.
 Beredeneerde Afwijking 1 (BA1): kinderen met alleen een ernstige spraakstoornis.
 Beredeneerde Afwijking 2 (BA 2): geen stoornis op 2 of meer taalaspecten, maar zij
hebben wel achterstanden op meerdere taalaspecten.
 Beredeneerde Afwijking 5 (BA 5): één stoornis op een taalaspect én een ernstig
afwijkende pragmatiek.
 Beredeneerde Afwijking (BA uniek): dit zijn kinderen die niet voldoen aan de criteria,
maar waarvoor om andere redenen toch een positieve beschikking wordt afgegeven.
 Niet Toelaatbaar (NT): kinderen die een negatieve beschikking krijgen.
In bijlage 4 staat een uitgebreide toelichting op de beredeneerde afwijkingen van de CvI.

Kader 2:
Groepsindeling van de onderzoekspopulatie voor het verkrijgen van een
representatieve steekproef
Groep 1: dit zijn kinderen die bij elke beschikking Toelaatbaar (T) hebben gekregen.
Groep 2: dit zijn kinderen waarvan de beschikkingen wisselen tussen Beredeneerde Afwijking
2 (BA2) en T en omgekeerd.
Groep 3: dit zijn kinderen die ooit een Beredeneerde Afwijking 1 (BA1) hebben gehad.
Groep 4: dit zijn kinderen die bij een laatste beschikking niet meer toelaatbaar zijn
(uitgezonderd kinderen die een BA1 beschikking hebben gehad)
Groep 5: dit zijn kinderen met een Beredeneerde Afwijking uniek (BA-uniek). (uitgezonderd
kinderen met een BA1, BA2 of 'Niet toelaatbaar' (NT) Deze groep is opgedeeld in 2 groepen:
- 5a: kinderen met een BA uniek, maar niet als laatste beschikking
- 5b: kinderen met een BA uniek als laatste beschikking.
Groep 6: dit zijn kinderen die ooit een Beredeneerde Afwijking 5(BA5) hebben gehad (en geen
BA1 en BA uniek).
Groep 7: restgroep, dit zijn voor het grootste deel kinderen met een T of BA2 beschikking die
tussendoor als NT of Voorlopig Niet Toelaatbaar (VNT) zijn beoordeeld.
Materialen:
De gegevens van deze kinderen zijn verkregen uit de digitale dossiers die te vinden zijn op de
website DUO CVI-Net en de deelrapportages van het interdisciplinaire overleg waarin de
kinderen worden beoordeeld. Voor dit onderzoek zijn de dossiers van de Commissie voor de
Indicatiestelling van Regionaal Expertisecentra Midden/ Zuidwest Nederland (CvI REC MZw)
cluster 2 gebruikt. In deze regio worden de kinderen vertegenwoordigd die of naar een school
gaan binnen de Koninklijke Auris Groep of naar het Rotsoord, onderdeel van Kentalis. De
gegevens hiervan zijn in een database gezet. (zie bijlage 8)
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figuur 2 Stroomdiagram onderzoeksgroep
Totale populatie kinderen met de beschikking ESM afgegeven tussen 2003 - 2013
Aantal kinderen: 8221

Totale populatie kinderen geboren tussen 1996 – 2001
Aantal kinderen:3532
Aantal dossiers: 5975

1 beschikking in database CvI

2 beschikkingen
Aantal: 865
Percentage: 24%

Herindicatie: 349 (10%)
Negatieve beschikking: 581 (16%)
Positieve beschikking: 1050 (29%)

Groep 1
20% van
671

Groep 2
19% van
671

Groep 3
11% van
671

Groep 4
17% van
671

Groep 5A
13% van 671

≥ 3 beschikkingen
Aantal: 671
percentage: 18%

Groep 6
2% van
671

Groep 7
5% van
671

Uit elke groep is
een random
selectie genomen

Groep 5B
13% van 671

tot een totale
steekproef van 51
is bereikt.

Groep 1
10 kind.
20% van 51

Groep 2
10 kind.
19% v 51

Groep 3
5 kind.
11% v 51

Groep 4
8 kind.
17% v 51

Groep 5A
7 kind.
13% van 51

Groep 6
1 kind.
2% van 51

Dit aantal komt

Groep 7
3 kind.
5% van 51

voort uit de
beperkte tijd die
beschikbaar was.

Groep 5B
7 kind.
13% v 51

Representatieve steekproef
van 51 kinderen
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3.1.2 De kenmerken van kinderen met een ESM-beschikking
In deze paragraaf is beschreven wat de procedure is van het onderzoek naar de kenmerken
van de 51 kinderen.
Van de onderzoekspopulatie zijn een aantal kenmerken beschreven (tabel 5). Tweetaligheid,
comorbiditeit en cognitief functioneren zijn factoren die een relatie kunnen hebben met de
diagnose S-TOS, en zijn daarom meegenomen.
tabel 5

Kenmerken en parameters

Kenmerken:

Parameters

Geslacht

m/v

Type school

Speciaal onderwijs (SO, VSO), regulier
onderwijs en speciaal basisonderwijs

Tweetalig*

ja/nee (1/0 in database)

Comorbiditeit soort

ja/nee (1/0 in database)
beschrijving problematiek

Cognitief functioneren

IQ (Q scores) voor verbaal, non-verbaal en
totaal

* onder tweetaligheid wordt verstaan dat de thuistaal anders is dan Nederlands of als er thuis twee talen gesproken
worden.

Voor alle kenmerken is het aantal kinderen en percentage berekend per parameter.
In de dossiers is niet voor elke beschikking een nieuw intelligentieonderzoek opgenomen. Niet
alle drie de onderdelen (verbaal, non-verbaal en totaal) zijn altijd aanwezig en er zijn
verschillende testen gebruikt om het IQ te meten. Voor de non-verbale intelligentie zijn de
Snijders-Oomen Niet-verbale intelligentietests (SON) en de Wechsler Non Verbal (WNV)
intelligentietesten gebruikt. De Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC) en de
Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO) geven intelligentiescores van zowel
de non-verbale als de verbale intelligentie. In bijlage 9 staat een kort overzicht met
beschrijving van de verschillende gebruikte testen.
Om de hypotheses te toetsen (zie paragraaf 1.4) is en ongepaarde t-test uitgevoerd met
behulp van het statistiekprogramma SPSS. Voor de statistische analyse is het verbale IQ, het
non-verbale IQ en het totale IQ van de derde beschikking gebruikt. Indien bij de derde
beschikking geen nieuwe informatie over het IQ bekend is, zijn de gegevens gebruikt van de
tweede beschikking. De informatie van de eerste beschikking is niet meegenomen in de
analyses, omdat deze intelligentie een vertekend beeld geven. Het is namelijk moeilijk om bij
jonge kinderen een goed intelligentie onderzoek af te nemen. Daarnaast wordt bij een eerste
beschikking vaak een SON IQ afgenomen. Hiervan is bekend dat deze niet goed genormeerd is,
met als gevolg een relatief hoge IQ score.
Naast het aantal en aandeel kinderen met een ESM-beschikking per type school zijn ook de
wisselingen van en naar het speciaal en regulier onderwijs berekend.
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3.1.3 Het verloop van de taalontwikkeling
In deze paragraaf is beschreven wat de procedure is van het onderzoek naar de
taalontwikkeling van de 51 kinderen.
Het verloop van de taalontwikkeling van kinderen met minimaal drie ESM-beschikkingen is in
twee stappen onderzocht:
1. De verschuiving van de uitval op de 4 taalaspecten, pragmatiek en communicatieve
redzaamheid bij de verschillende beschikkingen.
2. De verandering in de ernst van de stoornis in taal.
Stap 1: verschuivingen van de uitval op de 4 taalaspecten, pragmatiek en zeer geringe
communicatieve redzaamheid
Het vertrekpunt voor de analyse van het verloop van de taalontwikkeling is de uitval op vier
taalaspecten. Het gaat om A1 spraakproductie, A2 auditieve verwerking, A3 grammaticale
kennisontwikkeling en A4 lexicaal semantische kennisontwikkeling. De indeling van de
deelgebieden A1 tot en met A4 wordt gebruikt door logopedisten in het werkveld bij het
aanvragen van een indicatie. De CvI deelt de testresultaten vervolgens in bij het juiste
taalaspect. Pragmatiek is geen officieel deelaspect, maar weegt wel mee onder de noemer
beredeneerde afwijking. Hiermee kan eveneens een indicatie verkregen worden. Van
pragmatiek is geen score opgenomen in de dossiers, alleen is vermeld of er problemen met de
pragmatiek zijn.
Op taalaspect A1 is sprake van uitval als het kind behoort tot de 10% slechtst sprekende
kinderen. De spraakachterstand lijkt van gelijke zwaarte als een door een test vastgestelde
achterstand van meer dan 2 standaarddeviaties. Op de overige taalaspecten moet een
afwijking gemeten worden van minimaal -1.5 standaarddeviatie getest op minimaal twee
taaltesten per taalaspect of -2 standaarddeviaties op één algemene taaltest.
Naast de uitval op de taalaspecten is in de database opgenomen of er voldaan is aan het
deelcriterium ' Zeer Geringe Communicatieve Redzaamheid’ (ZGCR) (zie tabel 6).
tabel 6

Taalaspecten, pragmatiek en zeer geringe communicatieve vaardigheden

Criterium stoornis 'ernstige spraak-/taalmoeilijkheden'
Deelcriterium 'er is een ernstige spraak-/ taalstoornis
Spraakproductie

Voldoet/voldoet niet

Auditieve verwerking

Voldoet/voldoet niet

Grammaticale kennisontwikkeling

Voldoet/voldoet niet

Lexicaal-semantische kennisontwikkeling

Voldoet/voldoet niet

Pragmatiek (bijkomend probleem)

Ja/nee

Criterium beperking onderwijsparticipatie
Deelcriterium: Zeer geringe communicatieve redzaamheid (ZGCR)

Voldoet/voldoet niet

Procedures:
Per deelcriterium is per beschikkingsmoment het aantal en percentage berekend dat hieraan
voldoet.
Om inzicht te krijgen in het verloop van de taalontwikkeling is vervolgens de uitval op de
taalaspecten beschreven in de vorm van profielen. Een profiel bestaat uit een combinatie van
de taalaspecten A1, A3 en/of A4 waarop het kind uitvalt. Auditieve verwerking en pragmatiek
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zijn bij de indeling in profielen niet meegenomen, omdat de gegevens daarover niet volledig en
op een navolgbare wijze in het dossier aanwezig waren. Het aantal en percentage kinderen
met een specifiek taalprofiel is berekend. Vervolgens zijn de eerste en laatste beschikking (3e
of 4e beschikking) met elkaar vergeleken. Op deze wijze is inzichtelijk gemaakt met welke
taalproblemen het kind begon en welke taalproblemen uiteindelijk resteren bij de laatste
beschikking.
Stap 2. Veranderingen in de ernst van de afwijking op de grammaticale kennisontwikkeling
(A3) en de lexicaal-semantische kennisontwikkeling (A4).
In stap twee zijn alleen de taalaspecten grammaticale kennisontwikkeling en lexicaalsemantische kennisontwikkeling onderzocht. Deze twee taalaspecten zijn gekozen vanwege de
beschikbare tijd en omdat voor deze aspecten het beste een verandering in de taalontwikkeling
te bepalen is aan de hand van testscores. Bij het aspect spraakproductie (A1) is de ernst vaak
niet in testscore (in SD) uitgedrukt. De afwijking wordt met name bij jonge kinderen
beoordeeld aan de hand van een taalsample. Voor de auditieve verwerking (A2) is uit de
beschikbare gegevens gebleken dat dit aspect niet altijd wordt onderzocht.
Voor de analyse van de verandering in de ernst van de stoornis op taalaspect A3 en A4 is
gebruik gemaakt van de scores van verschillende testen die door logopedisten zijn
aangeleverd. In bijlage 10 zijn de taaltesten per taalaspect op een rij gezet.
Per kind is voor taalaspect A3 en A4 de standaarddeviatie genoteerd per beschikking. De
testscores zijn afhankelijk van de test in verschillende eenheden uitgedrukt (Q-score,
normscore, standaardscore, A-E score en standaarddeviatie). Alle scores zijn omgerekend naar
een SD. Dit maakte het mogelijk om een vergelijking tussen verschillende testen te maken en
het verloop van de taalontwikkeling in beeld te brengen. In het CvI-net zijn testscores
gevonden in absolute getallen en ranges.
De testscores zijn niet altijd consequent ingevuld. Meerdere logopedisten hebben de tekens <,
>, + en - verschillend gebruikt. Als het ging om een afwijking van bijvoorbeeld 1 SD is met
behulp van de deelrapportage achterhaald of het om een positieve dan wel negatieve afwijking
ging.
De resultaten van de analyse zijn als volgt weergegeven:
Op basis van de SD-scores is beoordeeld of een kind een verbetering, verslechtering of
stabilisatie laat zien op de twee taalaspecten. Een verbetering of verslechtering is genoteerd
indien er tussen de scores van de eerste en laatste beschikking meer dan een half SD verschil
zat. Met de keuze voor een half SD wordt aangesloten bij de klasse indeling uit het DUO CvINet en de CITO-scores. De verandering is berekend over de hele schoolloopbaan. Indien er bij
de eerste beschikking maar één test was afgenomen, zijn de testen van de tweede afgegeven
beschikking hierbij meegenomen.
Als er bij twee testen of meer vooruitgang was te zien, en de overige testscores stabiel waren,
is dit beschouwd als verbetering. Als er bij twee testen of meer verslechtering was te zien, en
de overige testscores stabiel waren, is dit beschouwd als verslechtering.
Indien alle scores gelijk bleven, of minder verandering lieten zien dan 0,5 SD, dan is dit
beschouwd als stabiel. Als er een diffuus beeld te zien was, waarbij een aantal testen
verbetering lieten zien en een aantal testen verslechtering, dan is dit ook als stabiel
beschouwd.
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Vervolgens zijn de aantallen en de percentages per taalaspect (grammaticale
kennisontwikkeling en lexicaal-semantische kennisontwikkeling) berekend van de kinderen die
een verbetering, verslechtering of stabilisatie lieten zien. Dit is per taalaspect zowel gedaan
voor de receptieve als de expressieve taal.

3.2 Resultaten
In paragraaf 3.2.1 worden de kenmerken van de 51 kinderen met een ESM-beschikking
geschetst. Het verloop van de taalontwikkeling is in twee stappen beschreven. In paragraaf
3.2.2 zijn de verschuivingen op de taalaspecten beschreven en in paragraaf 3.2.3 de
veranderingen in de ernst van de stoornis op grammaticale en lexicaal-semantische
kennisontwikkeling.
3.2.1 De kenmerken van kinderen met een ESM-beschikking
De resultaten van de kenmerken zijn hieronder beschreven. Achtereenvolgens wordt informatie
gegeven over geslacht, tweetaligheid, comorbiditeit, type onderwijs en intelligentieniveau.
Geslacht
Uit de database blijkt dat 35 (69%) jongens en 16 meisjes (31%) drie of meer ESMbeschikkingen hebben gekregen.
Speciaal onderwijs versus regulier
De 51 kinderen die een ESM-beschikking hebben gekregen, kunnen naar een cluster 2 school
of ze kunnen met ambulante begeleiding naar het reguliere onderwijs gaan. De ouders zijn vrij
om te bepalen waar hun kind naar toe gaat.
In tabel 7 is de onderwijsverdeling te zien van de 51 kinderen uit de onderzoeksgroep.
Ruim een derde deel gaat naar het speciaal onderwijs en een derde begint op het regulier
onderwijs en gaat daarna naar het speciaal onderwijs. Een derde ontvangt ambulante
begeleiding.
tabel 7

Soort onderwijs, aantallen en percentages

Soort onderwijs

Ambulant

Speciaal

Speciaal onderwijs

19 kinderen (37%)

Van regulier naar speciaal onderwijs

14 kinderen (27%)

Van speciaal basisonderwijs naar speciaal

1 kind (2%)

Wisseling

onderwijs
Regulier onderwijs met ambulante begeleiding

11 kinderen (22%)

Speciaal basisonderwijs met ambulante

3 kinderen (6%)

begeleiding
Van speciaal basisonderwijs naar regulier

1 kind (2%)

onderwijs
Van regulier naar speciaal basisonderwijs

1 kind (2%)

Wisselt tussen speciaal onderwijs en regulier

1 kind (2%)

onderwijs
Totaal
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Tweetaligheid
Van de 51 kinderen zijn 21 kinderen (41%) tweetalig. In het dossier is niet altijd vermeld of
Nederlands de eerste of tweede taal is.
Comorbiditeit
Van de 51 kinderen hebben 21 kinderen (41%) naast de taalproblematiek een bijkomende
stoornis. De meest voorkomende problematieken zijn gedragsstoornissen (Attention Deficit
Disorder (ADD), Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), Oppositional Defiant Disorder
(ODD) en Autisme Spectrum Stoornissen (ASS)), lichte gehoorproblemen, dyslexie en schisis
(zie figuur 3). Schisis ging in alle gevallen gepaard met een stoornis in de spraakproductie.
figuur 3

Bijkomende stoornissen naast S-TOS

De percentages zijn berekend over de populatie van 51 kinderen.

Cognitie
Bij 88% van de beschikkingen die door de CvI beoordeeld zijn, komen de taalproblemen niet
voort uit een cognitieve beperking. Indien de taalproblemen wel veroorzaakt worden door een
cognitieve beperking leidde dat in meer dan de helft van de gevallen tot een beschikking BA
uniek.
In tabel 8 8 zijn de gemiddelde IQ’s van het verbale IQ verbaal, non-verbale IQ en het totale IQ
voor de 1e, 2e, 3e en 4e beschikking weergeven. Hieruit is af te leiden dat het gemiddelde IQ
constant blijft.
tabel 8

Gemiddelde IQ (verbaal, non-verbaal en totaal)
Gem IQ verbaal

Gem IQ non-verbaal

Gem IQ totaal

1e beschikking

78

96

88

2e beschikking

79

93

85

3e beschikking

77

93

84

4e beschikking

75

92

-
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Verbaal en non-verbaal IQ
Voor de analyses is bij 47 kinderen het IQ van de derde beschikking gebruikt en bij 4 kinderen
ontbraken die gegevens en zijn de gegevens van de tweede beschikking gebruikt. Alle kinderen
zijn ouder dan 7 jaar.
In tabel 9 zijn de gegevens over het verbale, non-verbale en totale gemiddelde IQ
weergegeven. Van 15 kinderen zijn gegevens beschikbaar over het verbale IQ. Het gemiddelde
verbale IQ is 78 met een standaarddeviatie van 8,35. Het laagste gemeten verbale IQ is 65 en
het hoogste IQ is 94. Uit de resultaten blijkt dat het gemiddelde verbale IQ van de populatie
beneden het gemiddelde IQ van 85 en 115 ligt.
Van alle 51 kinderen zijn er gegevens over het non-verbale IQ. Het gemiddelde non-verbale is
IQ 93. Hier is een grote spreiding in het IQ te zien (SD = 11,17). Het laagste non-verbale IQ is
72 en het hoogste IQ is 130. Het gemiddelde non-verbale IQ valt binnen het gemiddelde van
85 en 115.
Aangezien slechts van 7 kinderen gegevens bekend zijn over het totale IQ, is het totale IQ niet
verder beschreven in de resultaten van het onderzoek.
tabel 9

Gemiddelde verbale, non-verbale en totale IQ
Maximum IQ

Gemiddelde IQ

Standaarddeviatie

gemiddelde IQ verbaal

N
15

65

94

78,2

8,35

gemiddelde IQ non-verbaal

51

72

130

93,4

11,17

7

70

94

83,4

8,2

gemiddelde IQ totaal

Minimum IQ

Verschil verbaal en non-verbaal IQ
Bij kinderen met een S-TOS is vaak sprake van een disharmonisch profiel, waarbij het verbale
IQ lager is dan het non-verbale IQ. Om die reden is het gemiddelde verbale IQ vergeleken met
het gemiddelde non-verbale IQ. Dit is gedaan met een t-test in SPSS.
Er is een significant verschil (p=0,00) tussen het verbale en non-verbale IQ. Het gemiddelde
non-verbale IQ is 93 (SD =11,17) en het gemiddelde verbale IQ is 78 (SD =8,35).
Subgroep 5a en subgroep 2
Naast het gemiddelde voor de gehele groep van 51 kinderen is onderzocht of binnen de totale
groep ook twee subgroepen zijn waarvan het IQ significant verschilt van het gemiddelde van
de totale groep. Het gaat om kinderen die een of meer keren een beschikking BA uniek hebben
gekregen (groep 5a), waarvan het de verwachting is dat het non-verbale IQ lager is. De
tweede groep bestaat uit kinderen die een BA2 beschikking hebben (groep 2), waarvan het de
verwachting is, dat zij een hoger non-verbaal IQ hebben.
Van deze twee groepen is met een ongepaarde t-test getoetst of het non-verbale IQ significant
lager (groep 5a) dan wel hoger (groep 2) is dan het gemiddelde non-verbale IQ van de andere
kinderen in de totale groep. Uit de analyse is af te leiden dat het gemiddelde non-verbale IQ
van groep 5 (M=83, SD=12,08) lager is dan de rest van de groep (M=95, SD=10,27). Dit
verschil is significant (p=0,01) met een betrouwbaarheid van 95%.
Hiernaast is af te leiden dat er geen significant verschil (p=0,29) is tussen het gemiddelde nonverbale IQ van groep 2 (M=96,80, SD=7,89) en het gemiddelde non-verbale IQ van de rest
van de groep (M=92,56, SD=11,76).
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Omdat er geen significant verschil is gevonden, is in de database onderzocht of kinderen met
een BA2 beschikking (groep 2) altijd een hoger non-verbaal IQ hebben dan 90. Dit is de norm
om een BA2 beschikking te krijgen. Van de 22 BA2 beschikkingen komt twee keer een lager
non-verbaal IQ voor dan 90. Het betreft een non-verbaal IQ van 89 en 72.
3.2.2 Het verloop van de taalontwikkeling
Stap 1: verschuivingen van de uitval op de taalaspecten, pragmatiek en ZGCR
In deze paragraaf is beschreven op welke wijze de taal en communicatieve redzaamheid
verandert gedurende de schoolloopbaan van de kinderen. Het verloop van de taalontwikkeling
is beschreven aan de hand van profielen.
Bij de indeling in de profielen is auditieve verwerking, pragmatiek en zeer geringe
communicatieve redzaamheid niet meegenomen. In tabel 10 is wel een overzicht gegeven van
de uitval op deze onderdelen. De percentages van alle aspecten samen bedragen meer dan
100%, aangezien een kind tijdens een beschikking op meerdere aspecten tegelijk kan
uitvallen.
tabel 10
Overzicht aantal (n= 175) en percentage beschikkingen met uitval op auditieve
verwerking, pragmatiek en ZGCR
Beschikkingsmoment*

Auditieve verwerking (A2)
n (%)

Pragmatiek
n (%)

ZGCR
n (%)

1
2

9 (18%)

8 (16%)

35 (70%)

7 (14%)

20 (39%)

49 (96%)

3

4 (8%)

19 (37%)

44 (86%)

4**

2 (9%)

12 (24%)

21 (96%)

* het beschikkingsmoment is niet gerelateerd aan leeftijd
**niet elk kind heeft een vierde beschikking, waardoor de laatste beschikking per kind een afwijkend percentage kan
hebben.

Er zijn weinig gegevens ingevuld over de auditieve verwerking (A2) en pragmatiek. De
beoordeling van pragmatiek is gebeurd op basis van een observatie door de logopedist.
Alle kinderen vallen minstens één keer uit op ZGCR. Hierbij valt 63% van de kinderen
(berekend vanuit de database) altijd uit. Van de kinderen die wel voldoende communicatief
redzaam zijn, heeft de helft een beschikking niet toelaatbaar (NT) gekregen.
Profielen en verschuivingen binnen de taalaspecten
Het verloop van de taalontwikkeling is beschreven aan de hand van profielen. Een profiel
bestaat uit een combinatie van de taalaspecten A1, A3 en/of A4 waarop het kind uitvalt. Van
uitval is sprake als in de beoordeling van de CvI is vastgesteld dat er sprake is van een
stoornis. Er is geen duidelijke trend ontdekt in de problemen met auditieve verwerking en
pragmatiek. De profielen onderscheiden zich op deze onderdelen niet van elkaar en zijn
daarom niet beschreven.
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Indien er geen sprake is van uitval wil dat niet zeggen dat er geen problemen meer zijn op het
gebied van spraak en/ of taal. Kinderen met een beschikking BA2 hebben bijvoorbeeld
achterstanden op meerdere aspecten, waarbij de score van -1,5 SD op twee taalaspecten niet
gehaald wordt.
In figuur4a is de verschuiving tussen de eerste en de laatste beschikking in aantallen kinderen
per profiel weergegeven en in figuur 4b de verschuiving in percentages. Op deze wijze is
inzichtelijk gemaakt met welke taalproblemen het kind begon en welke taalproblemen
uiteindelijk resteren bij de laatste beschikking.
Taalprofiel A1: kinderen die alleen uitvallen op spraak
Er zijn 6 kinderen die bij de eerste beschikking alleen uitvallen op spraak. Bij de helft van deze
kinderen gaat de stoornis over naar een stoornis in grammaticale en lexicaal-semantische
kennisontwikkeling. Bij 1 kind blijft de spraakproblematiek stand houden. Bij 2 kinderen
verdwijnt de spraakstoornis. Het kind behoort niet meer tot de 10% slechtst scorende
kinderen, maar er kunnen nog wel problemen zijn op het gebied van spraak. De beoordeling
van de spraak is in de meeste gevallen gedaan op basis van observatie, aangevuld met de TAK
Klankarticulatie.
Taalprofiel A1+A3: kinderen die uitvallen op spraak en grammaticale kennisontwikkeling
Er zijn 6 kinderen die bij de eerste beschikking uitvallen op spraak en grammaticale
kennisontwikkeling. Bij de helft van de kinderen gaat de stoornis over naar een stoornis in
grammaticale en lexicaal-semantische kennisontwikkeling. Bij 1 kind blijft de spraakstoornis
aanwezig, 1 kind blijft op grammaticale kennisontwikkeling uitvallen en 1 kind heeft geen uitval
meer.
Leeswijzer figuur 4a en 4b:
In figuur 4a staat op de horizontale as weergegeven welke profielen de kinderen bij de eerste
beschikking hebben. Op de verticale as staat het aantal kinderen. De kleuren in de
staafdiagram laten het profiel zien bij de laatste beschikking.
Voorbeeld: Op spraakproductie (A1) vallen 6 kinderen uit bij de eerste beschikking.
Van de kinderen die eerst uitvielen op A1, vallen bij de laatste beschikking 3 kinderen
uit op A3+A4 (lichtblauw), 1 kind op A1 (groen) en 2 kinderen hebben een achterstand
op alle taalaspecten van minder dan 1.5 SD (donkerblauw).
In figuur 4b is de verschuiving in percentages weergegeven.
In bijlage 11 zijn de aantallen en percentages in de vorm van kruistabellen te vinden.
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figuur 4
Verschuiving tussen taalprofiel bij de eerste en laatste beschikking (3e of de 4e
beschikking) a: in aantallen

A1: Spraakproductie
A3: Grammaticale
kennisontwikkeling
A4: Lexicaal-semantische
kennisontwikkeling

b: percentages
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Taalprofiel A1+A3+A4: kinderen die uitvallen op spraak, grammaticale en lexicaal-semantische
kennisontwikkeling
Dit is het profiel waar de meeste kinderen toe behoren bij de eerste beschikking. Er zijn 15
kinderen die bij de eerste beschikking uitvallen op spraak, grammaticale en lexicaalsemantische kennisontwikkeling. Bij bijna de helft van de kinderen gaat de stoornis over naar
een stoornis in alleen grammaticale en lexicaal-semantische kennisontwikkeling. Bij 1 kind
blijft alleen de spraakstoornis aanwezig. 3 kinderen houden alleen een stoornis op
grammaticale kennisontwikkeling en 1 kind houdt alleen een stoornis op lexicaal-semantische
kennisontwikkeling. 1 kind houdt een stoornis op spraak en grammaticale kennisontwikkeling.
Bij 3 kinderen is op geen van de taalaspecten nog uitval.
Opmerking: bij 1 kind in deze groep is de tweede beschikking gebruikt om de verschuiving vast te stellen, omdat er
geen gegevens waren ingevuld bij de eerste beschikking.

Taalprofiel A3: kinderen die uitvallen op grammaticale kennisontwikkeling
De 4 kinderen die in het begin alleen op grammaticale kennisontwikkeling uitvielen behouden
deze problemen en er komt een stoornis op lexicaal-semantische kennisontwikkeling bij.
Taalprofiel A3+A4: kinderen die uitvallen op grammaticale en lexicaal-semantische
kennisontwikkeling
Er zijn 13 kinderen die bij de eerste beschikking uitvallen op grammaticale en lexicaalsemantische kennisontwikkeling. Het grootste deel hiervan blijft deze uitval houden (9
kinderen). 1 kind houdt alleen een stoornis op grammaticale kennisontwikkeling en bij 3
kinderen verdwijnt de stoornis en is de achterstand minder dan 1,5 SD.
Overige resultaten
Uit de resultaten blijkt dat een stoornis enkel in de lexicaal-semantische kennisontwikkeling bij
de eerste beschikking nooit voorkomt en weinig voorkomt bij de laatste beschikking (2
kinderen). Een stoornis in de spraak in combinatie met een stoornis in de lexicaal-semantische
kennisontwikkeling komt nooit voor. 6 kinderen die bij de eerste beschikking geen stoornis
lieten zien, hebben bij de laatste beschikking wel een afwijking van meer dan 1,5 SD op een of
meer taalaspecten.
In figuur4b is te zien dat de resterende problematiek bij de kinderen voor ruim de helft bestaat
uit een combinatie van een stoornis op grammaticale en lexicaal-semantische
kennisontwikkeling. Het percentage kinderen dat geen uitval meer heeft, is het hoogst bij
kinderen met het taalprofiel spraakstoornis. 33% daarvan heeft geen uitval meer ten opzichte
van 17 tot 23% bij de andere profielen.
Stap 2. Veranderingen in de ernst van de afwijking op de grammaticale kennisontwikkeling
(A3) en de lexicaal-semantische kennisontwikkeling (A4).
In deze paragraaf is eerst een analyse gemaakt van het verloop van de grammaticale
kennisontwikkeling. Dit is voor de receptieve en expressieve ontwikkeling afzonderlijk gedaan.
Daarna is dezelfde analyse gemaakt voor de lexicaal semantische kennisontwikkeling. Ook hier
is weer een onderscheid gemaakt tussen de receptieve en expressieve ontwikkeling. De
resultaten zijn weergegeven in figuur 5.
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figuur 5
Verandering grammaticale en lexicaal-semantische kennisontwikkeling, in aantallen
en percentages

Grammaticale kennisontwikkeling
Opvallend is dat de helft van de kinderen stabiel blijft op de receptieve testscores en er
evenveel kinderen een verslechtering laten zien als een verbetering. Bij de expressieve
testscores is het percentage dat stabiel blijft nog groter en is er ook hier evenwicht in het
percentage kinderen dat een verbetering dan wel een verslechtering laat zien. In de groep
kinderen die stabiel blijft vallen ook de kinderen die wisselend scoren op verschillende testen.
In algemene zin geldt dat de laatste beschikkingen grotendeels gebaseerd zijn op testen van
de CELF en de eerste beschikkingen op testen van Schlichting, TAK en TvK.
Lexicaal semantische kennisontwikkeling
Ook hier vormen de kinderen die stabiel blijven de grootste groep. In afwijking van de
grammaticale kennisontwikkeling komt bij de lexicaal-semantische kennisontwikkeling een
verslechtering vaker voor dan een verbetering.
In algemene zin geldt dat de laatste beschikkingen grotendeels gebaseerd zijn op testen van
de CELF en bij 10 kinderen op testen van de TAK.
De verslechtering op receptief gebied is vastgesteld door een vergelijking van de testscores
van Semantische Relaties (CELF) en Taalindex receptief (CELF) en de Peabody ten opzichte van
testen van de TAK, TvK en taalbegrip (Schlichting/Reynell).
Waar een verslechtering is vastgesteld op expressief gebied gaat het om een vergelijking van
de testscores van woordenschatproductietest (TvK) en de Woordontwikkeling (Schlichting) van
een eerste of tweede beschikking en Definities van Woorden (CELF) en/of Woordcategorieën
(CELF).
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3.3 Conclusie en discussie
In deze paragraaf worden de conclusies en discussie van de resultaten in relatie met de
onderzoeksvragen beschreven.
Populatie en kwaliteit van de gegevens
De groep kinderen die is onderzocht bestaat uit een steekproef van 51 kinderen van een totale
populatie van 671 kinderen. In totaal zijn 175 beschikkingen met onderliggende dossiers
onderzocht. De groep is te klein om met voldoende betrouwbaarheid uitspraken te doen over
de gehele populatie kinderen met een ESM-beschikking. Berekend is dat voor een
betrouwbaarheidsinterval van 95% een steekproef van 245 kinderen nodig is (Raosoft, 2013).
Vanwege de heterogeniteit van de groep kinderen met een ESM-beschikking is gekozen voor
een gestratificeerde steekproef. De resultaten geven hierdoor wel een eerste beeld van de
verscheidenheid en kenmerken van deze kinderen. Doordat alleen de kinderen met drie of
meer beschikkingen zijn meegenomen, bestaat de populatie uit kinderen met een hardnekkige
stoornis. Ten opzichte van de gehele populatie die ooit een ESM-beschikking hebben ontvangen
heeft de populatie van dit onderzoek een grotere en constantere uitval op taalaspecten.
De kenmerken van kinderen met minimaal drie ESM-beschikkingen
Het aandeel jongens binnen de onderzoekspopulatie is 69% ten opzichte van 31% meisjes.
Deze resultaten bevestigen het beeld dat S-TOS vaker voorkomt bij jongens (8%) dan bij
meisjes (6%).
66% van de kinderen volgt speciaal onderwijs, al dan niet na eerst op het regulier onderwijs te
zijn gestart. 32% gaan met ambulante begeleiding naar het regulier onderwijs of het speciaal
basisonderwijs. 1 kind wisselt tussen beide onderwijsvormen. Dit ligt dicht bij de gegevens van
het CBS, waaruit blijkt dat 62% van de kinderen met specifieke onderwijsbehoeften op een van
de clusters van het speciaal onderwijs zit (zie hoofdstuk 2).
Het aandeel tweetalige kinderen in de onderzoekspopulatie is hoog (41%) en ligt ver boven het
aandeel allochtonen bewoners van Nederland (21% volgens cijfers van de CBS). Er zijn geen
harde gegevens over het totaal aantal tweetalige kinderen in Nederland. Het kenmerk
tweetaligheid is alleen opgenomen als dit vermeld is in het CvI Net. Dit is voor de CvI geen
argument om een beschikking af te geven en daarom is het de vraag of elke logopedist dit
consequent invult. Het kan hierdoor zijn dat er een onderschatting is van het aantal tweetalige
kinderen. De vraag is of het hoge aandeel tweetalige kinderen het gevolg is van een S-TOS of
dat er sprake is van problemen met een tweede taalontwikkeling.
Van de 51 kinderen die zijn onderzocht, hebben 21 kinderen (41%) naast de taalproblematiek
een bijkomende stoornis. Dit percentage komt overeen met cijfers uit de literatuur. De meest
voorkomende problematieken zijn gedragsstoornissen (ADD, ADHD, ODD, ASS), lichte
gehoorproblemen, dyslexie en schisis. Van ASS, ADHD en dyslexie is bekend dat er een
verband is met S-TOS (Gijssel, et. Al, 2011). In de onderzoeksgroep ligt het percentage
kinderen met ADHD hoger dan bekend is van alle kinderen onder de 16 jaar (3% tot 5%)
(RIVM, 2013). Opvallend is dat bij de kinderen met een schisis en spraakstoornis in een later
stadium in twee van de drie gevallen uitval op meerdere taalaspecten optrad.
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Het intelligentieniveau is uitgedrukt in een non-verbaal IQ, verbaal IQ en een totaal IQ. Uit de
resultaten blijkt dat het non-verbale IQ binnen het gemiddelde valt en het verbale IQ beneden
gemiddeld is. Er is een significant verschil gevonden tussen het gemiddelde non-verbale IQ en
het verbale IQ (93 ten opzichte van 78). Bij kinderen met een S-TOS is vaker sprake van een
disharmonisch profiel, waarbij het verbale IQ lager is dan het non-verbale en totale IQ. Dit is
voor de ESM-beschikking geen criterium, maar wel wordt beoordeeld of de taalachterstand te
verklaren is vanuit een lager IQ.
Naast het gemiddelde voor de gehele groep van 51 kinderen is onderzocht of binnen deze
groep ook subgroepen zijn waarvan het IQ significant verschilt van het gemiddelde van de
totale groep. De hypothese is getest of kinderen die de beschikking BA uniek krijgen een lager
IQ hebben dan de rest van de groep. Dan zou de taalachterstand te verklaren kunnen zijn uit
het IQ. Er is inderdaad een significant verschil (p=0,01) gevonden bij een non-verbaal IQ van
83 ten opzichte van 95. Een kanttekening hierbij is dat groep 5 bestaat uit slechts 7 kinderen
om de hypothese definitief te bevestigen.
Een andere groep waarbij een verschil met de rest van de groep verwacht werd, zijn de
kinderen met een BA2-beschikking. Bij de BA2-beschikking wordt het criterium gehanteerd dat
kinderen een IQ hebben van 90 of hoger. De hypothese is dat deze groep bestaat uit kinderen
die echt alleen spraak- en/ of taalmoeilijkheden hebben en een gemiddeld non-verbaal IQ.
Deze hypothese klopt en er is geen significant verschil (p=0,29) gevonden met de rest van de
onderzoeksgroep.
Het verloop van de Nederlandse taalontwikkeling bij kinderen met minimaal drie
ESM-beschikkingen
Welke verschuivingen zijn er binnen de vier taalaspecten die gebruikt worden bij de
indicatiestelling tijdens de verschillende beschikkingen?
Het verloop van de taalontwikkeling is beschreven aan de hand van profielen. Een profiel
bestaat uit een combinatie van de taalaspecten spraakproductie (A1), grammaticale (A3) en
lexicaal-semantische kennisontwikkeling(A4) waarop het kind uitvalt (figuur 4). Hierbij zijn
alleen de aspecten meegenomen waarop de CvI uitval en een stoornis heeft vastgesteld. In
werkelijkheid zal de grens tussen het ene profiel en het andere profiel minder scherp zijn.
Auditieve verwerking en pragmatiek zijn bij de indeling in profielen niet meegenomen, omdat
de gegevens daarover niet volledig en op een navolgbare wijze in het dossier waren te vinden.
Een mogelijke verklaring hiervoor is dat auditieve verwerking niet meer getest wordt als
andere taalaspecten al voldoende uitval geven voor een ESM-beschikking.
Uit de vergelijking van de verschuiving tussen de profielen zijn de volgende conclusies
getrokken. Bij de eerste beschikking komt het profiel met een uitval van meer dan 1,5 SD op
alle drie de taalaspecten (31%) of een combinatie van A3 en A4 (25,5%) het meest voor. De
meeste kinderen hebben bij de laatste beschikking een combinatie van uitval op A3 en A4
(59%). 20% heeft geen uitval op taal meer. Van de kinderen die bij de eerste beschikking een
stoornis in de spraakproductie hadden (apart of in combinatie), is bij circa 85% geen sprake
meer van een stoornis bij de laatste beschikking. De positieve resultaten voor de
spraakproductie komen overeen met de studie van Broomfield & Dodd (2011). Zij ontdekten
dat circa 45% kinderen na een half jaar behandeling voor hun spraakstoornis een verbetering
lieten zien en 20% van de kinderen een normaal functioneren bereikte. De stoornis in de
spraak gaat in de helft van de gevallen over in grammaticale en lexicaal-semantische
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kennisontwikkeling en bij 30% is er geen enkele uitval meer (figuur 4). De resultaten laten
zien dat een stoornis in grammaticale en lexicaal-semantische kennisontwikkeling in de
onderzoeksgroep van 51 kinderen hardnekkig is.
In vergelijking met de classificatie van Van Weerdenburg en Verhoeven (2007) laten meer
kinderen uit de onderzoeksgroep van 51 kinderen uitval zien op alle drie de taalaspecten.
Uitval op alleen lexicaal-semantische kennisontwikkeling komt in de onderzoeksgroep niet
voor, maar wordt in het onderzoek van Van Weerdenburg en Verhoeven (2007) wel als apart
profiel onderscheiden. Tegelijkertijd constateren zij ook dat beide aspecten samenhangen,
omdat ‘voor het begrijpen van de betekenis van zinnen, het begrip van woorden nodig is’.
De taalprofielen zijn in dit onderzoek op een grovere manier ingedeeld dan in het onderzoek
van Van Weerdenburg en Verhoeven (2007). De taalprofielen zijn samengesteld op basis van
drie taalaspecten en wel of geen uitval. Dit leidt er toe dat kinderen die een score hebben net
boven -1,5 SD in dit onderzoek geen uitval hebben, maar wel problemen op het taalaspect
kunnen hebben.
Bij alle 51 kinderen is bij minstens een van de beschikkingen sprake van zeer geringe
communicatieve redzaamheid (ZGCR). Als kinderen wel communicatief redzaam zijn, krijgen ze
in de helft van de gevallen een negatieve beschikking. ZGCR is voor de CvI een belangrijk
criterium om te bepalen of een beschikking voor ESM wordt afgegeven (mondelinge
mededeling CvI), omdat het betekent dat kinderen ondersteuning nodig hebben in het
functioneren.
Is er een verbetering, verslechtering of stabiliteit te zien in de ernst van de afwijking op de
grammaticale kennisontwikkeling en de lexicaal-semantische kennisontwikkeling?
In de laatste fase is het verloop binnen de receptieve en expressieve kant van de grammaticale
kennisontwikkeling en de lexicaal-semantische kennisontwikkeling nader onderzocht. Hieruit
blijkt dat afhankelijk van het taalaspect 50 tot 80% van de kinderen stabiel blijft in zijn of haar
taalontwikkeling ten opzichte van gemiddelde leeftijdgenoten. De taal ontwikkelt zich wel,
maar de achterstand ten opzichte van leeftijdgenoten wordt niet ingehaald. Dit past bij het
beeld dat het hier gaat om een groep kinderen met een hardnekkige taalontwikkelingstoornis.
Kinderen met een S-TOS hebben een slechte prognose, waarbij 75% van 5-jarigen op 12jarige leeftijd nog een specifieke taalontwikkelingsstoornis heeft (Stothard et al., 1998).
Als de resultaten per taalaspect worden vergeleken, valt op dat bij de receptieve en
expressieve grammaticale kennisontwikkeling het aandeel kinderen dat een verslechtering laat
zien even groot is als het aandeel kinderen dat een verbetering laat zien. Bij de lexicaalsemantische kennisontwikkeling is voor zowel expressie als receptie het aandeel kinderen dat
een verslechtering laat zien groter dan het aandeel kinderen dat een verbetering laat zien. Een
mogelijke verklaring is het Matteüseffect, dat de taalachterstand van kinderen ten opzichte van
gemiddelde leeftijdgenoten steeds groter wordt, omdat kinderen nieuwe woorden leren vanuit
de context.
Er zijn een aantal kanttekeningen te plaatsen bij de beoordeling van het verloop van de ernst
van de afwijking. Er worden niet altijd testen afgenomen die door de COTAN zijn goedgekeurd,
of die passen bij de leeftijd van het kind. Dit heeft invloed op de resultaten over het
taalverloop van een kind. In de database zijn alle testen opgenomen die de CvI gebruikt voor
het afgeven van ESM-beschikkingen. Daarnaast zijn er ervaringen uit het werkveld dat de CELF
lagere scores geeft dan andere testen. Bij een aantal kinderen in de database, waar de laatste
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beschikking duidelijk afwijkt, is dit mogelijk het geval. Dit leidt tot verschuivingen in de recente
dossiers die mogelijk niet voortkomen uit veranderingen bij het kind zelf.
Alle scores zijn omgezet naar SD-scores, waardoor de testen met elkaar te vergelijken waren.
Het kwam vaak voor dat er een SD-range gegeven was (CITO en TAK-scores) in plaats van een
absoluut getal. Dit leidt ertoe dat een verslechtering of verbetering van de ernst van de
afwijking minder duidelijk zichtbaar wordt.
3.4 Aanbevelingen
Uniformisering van de aanlevering en verwerking van gegevens
In het onderzoek is gebleken dat de volledigheid en wijze van invulling van de logopedische
dossiers varieert. De gegevens zijn niet verzameld met als doel wetenschappelijk onderzoek te
doen.
Er zijn richtlijnen voor de logopedisten over de gegevens die ze moeten aanleveren, maar het
blijkt dat dit op verschillende wijzen wordt gedaan.
Voor het gebruik van de gegevens voor onderzoek is het belangrijk om de te gebruiken testen
en het aanleveren van de gegevens uniform te maken. Om deze uniforme aanlevering te
faciliteren wordt aanbevolen om de opzet van CvI-net. De CvI is hier op dit moment mee
bezig. De eerste stap is om aan ieder kind een uniek nummer toe te kennen, bijvoorbeeld het
BSN-nummer. Daarnaast kan de database zo ingericht worden dat er geen discussie is over de
wijze van notatie van testscores. Dit kan door aparte velden per test te maken waarin de
normscore en SD ingevuld kunnen worden. Het gebruik van een liniaal kan er voor zorgen dat
er geen onduidelijkheid is over negatieve en positieve scores en is visueel overzichtelijker. Dit
maakt het eenvoudiger om in de toekomst (statistische) analyses uit te voeren van de
ingevoerde gegevens. In de toekomst wordt de beoordeling voor extra ondersteuning
grotendeels door de speciale scholen zelf gedaan (o.a. Auris). Landelijke uniformering van de
wijze van aanlevering en verwerking van gegevens kan helpen om de indicatiestelling en
beoordeling van dossiers eenduidig en transparant te houden.
Uitbreiden van de populatie
Vanwege de beperkte tijd die beschikbaar was, heeft dit onderzoek zich beperkt tot 175
dossiers, van totaal 51 kinderen. Het onderzoek geeft daarmee een eerste beeld van de
kenmerken en taalontwikkeling van kinderen met een langdurige ESM-beschikking.
Het onderzoek naar de kenmerken en de verschuiving binnen de taalaspecten kan vanuit het
samengestelde bestand met alle kinderen op eenvoudige wijze uitgebreid worden tot een 95%
betrouwbare steekproef of de gehele populatie van 671 kinderen met drie of meer
beschikkingen.
Hierbij wordt aanbevolen om het onderzoek te richten op de kenmerken en de verschuiving
tussen taalprofielen. Deze analyse kan uitgevoerd worden op basis van slechts de
deelrapportages die gebruikt worden voor de beoordeling van de beschikking door het
multidisciplinaire team van de CvI. Deze geven een goede samenvatting van alle benodigde
gegevens.
Tijdens het uitvoeren van het onderzoek is gebleken dat de beschikbare testscores niet
geschikt zijn om het verloop van de ernst binnen een taalaspect te bepalen. Het uitzoeken van
deze gegevens heeft veel tijd gekost. Gebleken is dat de analyse van de kenmerken en
verschuiving tussen taalprofielen meer inzicht geeft in de populatie kinderen met een ESMbeschikking dan de analyse van de ernst van de taalstoornis.
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Dit onderzoek richtte zich op de kinderen met hardnekkige problematiek op het gebied van
spraak en/ of taal. Om een reëel beeld te krijgen van de totale groep kinderen met een ESMbeschikking wordt aanbevolen om het onderzoek uit te breiden met de kinderen die 1 of 2
beschikkingen hebben gekregen. Dit geeft ook een beeld van verandering en/of herstel van de
taalstoornis bij de kinderen die eerder uitstromen.
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Bijlage 1 Specific Language Impairment in de internationale literatuur
Een vergelijkbare internationale term voor S-TOS is Specific Language Impairment (SLI).
Er zijn verschillende definities voor SLI in de internationale literatuur. Onderzoekers hanteren
grotendeels vergelijkbare inclusie en exclusie criteria (Bishop, 2008, Leonard, 2000). Zo zijn
Bishop en Leonard het er over eens dat er een discrepantie moet zijn tussen de non-verbale en
verbale intelligentie.
Het kind met SLI vertoont op taalgebied een afwijkende ontwikkeling in vergelijking met de
andere ontwikkelingsgebieden. Deze afwijking in de taalontwikkeling wordt niet primair
veroorzaakt door neurologische ziekten of beschadigingen, een stoornis in het autisme
spectrum, een significant gehoorverlies en een algemene ontwikkelingsachterstand. De
taalstoornis is dus primair en wordt niet door andere afwijkingen of stoornissen veroorzaakt.
De definitie van het ICD-10 (The international Classification of diseases-10) maakt gebruikt
van een statistische definitie (Richard, 2004). Deze vereist dat een kind meer dan 2 SD onder
het gemiddelde dient te zitten, met taalvaardigheden die minstens 1 SD beneden de gemeten
non-verbale vaardigheden ligt. Een andere definitie die er is en erg lijkt op de bovenstaande
definitie is die van de DSM IV (The diagnostic and statistical manual of mental disorders IV-TR
(Richard, 2004)). Deze hanteert dezelfde criteria maar maakt nog een verdeling in de SLI met
één groep expressieve taalstoornis (taalproductie) en als tweede groep expressieve –
receptieve taalstoornis (taalproductie en taalbegrip).
De definitie van Bishop (2008) is meer beschrijvend. Zij stelt dat SLI is gediagnosticeerd als de
taal van een kind zich niet normaal ontwikkelt. Aan deze afwijkende taalontwikkeling ligt geen
duidelijke oorzaak ten grondslag. Het kind ontwikkelt zich op andere gebieden wel normaal en
laat op non-verbale intelligentietesten een adequate intelligentie zien. Kinderen met SLI
hebben onder andere een beperkte woordenschat en problemen met het begrijpen van
abstracte termen. Zij geeft verder aan dat SLI waarschijnlijk nu nog een grote paraplu is
waaronder meerdere taalstoornissen vallen. Er is echter nog geen overeenstemming hoe de
verschillende subtypen binnen SLI onderscheiden moeten worden.
In het boek van Leonard (2000) wordt er een beschrijving gemaakt van de volgende
kenmerken / criteria voor SLI. Van SLI is sprake indien de samengestelde taalscore meer dan
1.25 SD onder het gemiddelde ligt, waarbij de non- verbale intelligentie 85 of hoger moet zijn.
Internationale auteurs zijn het er over eens dat voor de diagnose SLI een discrepantie te
vinden moet zijn tussen performale IQ en verbale IQ. De taalstoornis moet primair zijn. Deze
stoornis in de taalontwikkeling wordt niet veroorzaakt door neurologische ziekten of
beschadigingen, een stoornis in het autisme spectrum, een significant gehoorverlies en een
algemene ontwikkelingsachterstand.
Enkele auteurs maken gebruik van harde cijfers om de diagnose SLI te stellen, maar de
meesten hanteren uitsluiting van andere mogelijk stoornissen en of afwijkingen die de
taalontwikkelingsachterstand zouden kunnen verklaren.
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Bijlage 2 Criteria ESM in primair onderwijs

Criteria ESM in PO

REC MZw augustus 2008

 art. 17.1 (ESM)
 art. 13.a (leerachterstand)
 art. 13.b (zeer geringe communicatieve redzaamheid)
 art. 14 (ontoereikendheid van verleende zorg)
met toelichting door de wetgever
(uit: Besluit Leerlinggebonden Financiering, aug. 2008)
(volledige wetstekst: http://wetten.overheid.nl).
Artikel 17

Indicatiecriteria kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden

17.1

Een ESM-leerling is toelaatbaar tot het speciaal onderwijs aan kinderen met ernstige
spraakmoeilijkheden in het volgende geval:

17.1.a

er is op basis van logopedisch en psychodiagnostisch onderzoek (gericht op het
communicatief en cognitief functioneren), zo nodig aangevuld met audiologisch
onderzoek, vastgesteld:
spraak- of taalstoornissen (die niet toe te schrijven zijn aan een beperkt niveau van
cognitief functioneren), op het gebied van

spraakproblematiek,

problemen in de auditieve verwerking,

grammaticale problematiek,

lexicaal-semantische problematiek,
bij welke stoornissen uit tests voor tenminste twee van de vier genoemde gebieden in
spraak-taalontwikkeling een afwijking naar beneden van meer dan anderhalve
standaarddeviatie blijkt;
of
een algemene spraak-/ taalstoornis (die niet toe te schrijven is aan een beperkt niveau
van cognitief functioneren), op het gehele gebied van spraak-/ taalstoornissen
(spraakproblematiek, problemen in de auditieve verwerking, grammaticale problematiek
en lexicaal-semantische problematiek),
bij welke stoornis uit de totaalscore op algemene tests voor spraak-taalproblematiek een
afwijking naar beneden van meer dan twee standaarddeviaties blijkt;

17.1.a.1º

17.1.a.2º

17.1.b.1
17.1.b.2

gerichte spraak- of taaltherapie van een half jaar heeft geen vooruitgang
opgeleverd,
of
er is een ernstige stoornis (vastgesteld volgens het classificatiesysteem DSM-IV of
ICD-10, indien van toepassing), die de ernstige structurele beperking in de
onderwijsparticipatie negatief beïnvloedt;

17.1.c
17.1.c.1º
17.1.c.2º

17.1.d

er is sprake van een ernstige structurele beperking in de onderwijsparticipatie, die
blijkt uit:
een leerachterstand (als bedoeld in artikel 13a) of
een zeer geringe communicatieve redzaamheid (als bedoeld in artikel 13.b)
en
de zorg (als bedoeld in artikel 14) heeft onvoldoende effect gehad of zal onvoldoende
effect kunnen hebben,
en de ondersteuning (als bedoeld in artikel 14) maakt deelname aan het regulier
onderwijs niet mogelijk.
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Toelichting

De spraak-/taal problemen kunnen voorkomen op de volgende vier gebieden:
• spraakproductie: de problemen betreffen programmering of uitvoering van de spraak;
• auditieve verwerking: de problemen betreffen het onderscheiden, herkennen, analyseren en
synthetiseren van spraakklanken;
• grammaticale kennisontwikkeling: problemen betreffen een verstoring in de specifieke
linguïstische mechanismen die nodig zijn om taalverwerking aan te sturen, waaronder regels voor
woordvorming en zinsbouw;
• lexicaal-semantische kennisontwikkeling: problemen betreffen de woordenschat, het vinden van
woorden en het leggen van relaties tussen woorden en zinnen.
Een spraak-/taalstoornis kan vastgesteld worden met betrouwbare tests die niet specifiek op één van
boven genoemde gebieden toegesneden zijn. Voor het vaststellen van een spraak-/taalstoornis op
tenminste twee van de genoemde gebieden dienen tenminste twee betrouwbare tests of
testonderdelen per stoornis gebruikt te worden.
Uit psychologisch en logopedisch onderzoek moet aangetoond worden dat de spraak-/taalstoornis
niet is toe te schrijven aan een beperkt niveau van cognitief functioneren. Bij een beperkt niveau van
cognitief functioneren gaat het om het niveau van moeilijk lerende kinderen. Het cognitief functioneren
wordt vastgesteld met een algemene intelligentietest. De indicatie voor cluster 2 en het speciaal
basisonderwijs wordt hierdoor duidelijker afgebakend. Een niveau van cognitief functioneren waarbij
het intelligentiequotiënt lager dan 70 is leidt tot indicatie voor cluster 3.
Met co-morbiditeit van een geclassificeerde stoornis wordt aangeduid dat de onderwijsbelemmering
die het kind ondervindt wordt verergerd door één of meer vastgestelde stoornissen die
classificeerbaar zijn op basis van de DSM-IV of ICD-10 (artikel 17, lid 1, onder b.).

Artikel 13 Beperkingen in de onderwijsparticipatie

13.a

13.b

Onder beperkingen in de onderwijsparticipatie worden verstaan:
een leerachterstand in het basis onderwijs en bij instroom in de eerste klas van het
voortgezet onderwijs,
blijkend uit resultaten in het onderwijskundig rapport,
zodanig dat de prestaties van de leerling (in vergelijking met de prestaties van leerlingen
met dezelfde didactische leeftijd) behoren tot de 10 procent zwakst presterende
leerlingen op twee van de drie volgende terreinen:

voor groep 1 en 2: voorbereidend lezen, spellen en voorbereidend rekenen;

voor groep 3 tot en met groep 8 en bij de instroom in het voortgezet onderwijs:
rekenen, technisch lezen of spellen, en begrijpend lezen,

bij de instroom in het voortgezet onderwijs rekenen, technisch lezen of spellen, en
begrijpend lezen.
een zeer geringe communicatieve redzaamheid die op basis van een logopedisch of
een psychodiagnostisch onderzoek is vastgesteld (en blijkt uit resultaten in het
onderwijskundig rapport als de leerling naar school gaat),
zodanig dat de leerling een zeer beperkt vermogen heeft om wederkerig te
communiceren (in woord en gebaar)
en dit beperkte vermogen zich manifesteert in gesprekken in diverse situaties vanaf de
periode dat de leerling leerde spreken
en dit beperkte vermogen niet is te verklaren uit de ontwikkelingscontext van de leerling.
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Toelichting

13.a Leerachterstand
Het criterium leerachterstand is van toepassing in het basisonderwijs en bij instroom in de eerste
klas van het voortgezet onderwijs. Er is sprake van een leerachterstand bij een negatieve
discrepantie tussen de (systematisch aangeboden) leerervaring en het leerresultaat op het gebied
van elementaire schoolse vaardigheden. Als criterium wordt gehanteerd dat de leerresultaten op
twee van drie schoolse vaardigheden behoren tot de 10 procent laagste prestaties in vergelijking
tot prestaties van leeftijdgenoten. Het gaat om uitval op technisch lezen en/ of spelling, begrijpend
lezen en rekenen. Er zal dus altijd uitval ofwel op begrijpend lezen ofwel rekenen moeten zijn
terwijl de uitval op technisch lezen in combinatie met alleen uitval op spelling niet aan het criterium
leerachterstand voldoet. Het niveau van het technisch lezen moet minimaal liggen op het niveau
van eind van groep 3 om het begrijpend lezen te kunnen toetsen. Bij het voorbereidend lezen,
rekenen en spellen gaat het om auditieve analyse en synthese, woordenschat, classificeren,
seriëren en vergelijken en tellen.
Leerachterstanden in het (speciaal)basisonderwijs worden uitgedrukt in de volgende maat: de
leerling behoort tot de 10 procent zwakst presterenden (laagste decielscore).
Het niveau in groep 8 vormt een goede indicatie voor de didactische bagage die een leerling
meeneemt naar het voortgezet onderwijs. Bij het toetsen van dit criterium kan van de
normtabellen van midden of eind groep 8 uitgegaan worden. De leerling moet dan behoren tot de
10 procent zwakst presterenden in vergelijking tot de hele groep 8. Dit criterium stelt de
leerachterstand bij instroom in het voortgezet onderwijs als maatstaf.
13.b Communicatieve redzaamheid
Een zeer geringe communicatieve redzaamheid (cluster 2) kan worden opgevat als een ernstig
beperkt vermogen om wederkerig te communiceren met behulp van woorden, gebaren of
symbolen, waardoor aantoonbare tekorten ontstaan in het converseren en het gebruik van
communicatie apparatuur en -technieken. Dit beperkte vermogen is een gevolg van
slechthorendheid, een spraak/taalstoornis of een stoornis uit het autismespectrum. Het gaat om
het in kaart brengen van aantoonbare tekorten in het communiceren en converseren.

Artikel 14 Zorg binnen regulier onderwijs en ondersteuning uit de zorgsector
14.1

14.2

14.2.a
14.2.b
14.3

Onder zorg (zie artikel 17.1) wordt de extra zorg verstaan die is geboden of zal kunnen
worden geboden door de reguliere school en door het samenwerkingsverband
waarvan deze school deel uitmaakt, om het onderwijs aan te passen aan de
onderwijsbeperking van de leerling (zie artikel 13a en 13b), die samenhangt met de
handicap of de stoornis van de leerling.
De zorg (zie artikel 14.1) wordt beschreven in het onderwijskundig rapport. Indien deze
zorg na een half jaar onvoldoende effect heeft gehad of zal kunnen hebben, wordt in het
onderwijskundig rapport tevens beschreven:
de evaluatie waar dit uit blijkt,
of
indien de leerling nog geen school bezoekt, de gegevens van de zorginstantie waar dit
uit blijkt.
Onder ondersteuning (zie artikel 17.1) wordt verstaan:
de ondersteuning van zorg- of hulpverleningsinstanties, die redelijkerwijs voor de
desbetreffende stoornis beschikbaar is.

Toelichting Belemmeringen in de onderwijsparticipatie, die blijken uit een leerachterstand of het in
onvoldoende mate voldoen aan leervoorwaarden, zijn op zichzelf onvoldoende reden voor
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indicatiestelling. Te allen tijde dient te worden aangetoond dat zorg en/of therapie onvoldoende
effect sorteren. Het gaat hierbij om ’zorg’ in de vorm van begeleiding of hulp verleend door de
zorgstructuur van het regulier basis of speciaal basis- (of voortgezet) onderwijs en de zorgsector.
De directeur van de school moet in het OKR beschrijven welke zorg vanuit de school en het
samenwerkingsverband is geboden en wat de effecten daarvan zijn. Pas wanneer ten minste een
half jaar op de problemen gerichte zorg geboden is de school en het samenwerkingsverband en
deze zorg blijkt niet of nauwelijks effect te hebben gesorteerd, is een aanvraag voor een indicatie
voor het betreffende kind ontvankelijk.
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Bijlage 3 Overzicht definitie voor kinderen met specifieke
onderwijsbehoeften
Hieronder volgen de definities van specifieke onderwijsbehoeften zoals ze gebruikt
worden in de verschillende landen.
Nederland
The law on the Expertise Centres (WEC 2003) states that pupils are eligible for special
education if they meet certain criteria. These are largely based on existing practice. Criteria for
the visually impaired are a visual acuity: <0.3 or a visual field: < 30 and limited participation
in education as a result of the visual impairment.
For hearing impaired pupils a hearing loss > 80 dB (or for hard of hearing pupils 35–80 dB)
and limited participation in education are required.
The decision to provide extra funding for mentally disabled pupils will be based largely on IQ <
60, for physically impaired and chronically ill pupils medical data showing diagnosed
disabilities/illness are needed.
The criteria for behaviourally disturbed pupils require a diagnosis in terms of categories of the
DSM-IV, problems at school, at home and in the
community and a limited participation in education as a result of the behaviour problems.
Zweden
There is no legal definition of SEN. In Sweden education follows the principle of ‘a school for all’
and the focus is on what kind of support the student needs – access to equivalent education for
all. This means that pupils in need of special support should not be treated or defined as a
group that is any different from other pupils and their rights are not stated separately. The
obligation for schools to attend to all pupils’ needs is, however, emphasised. Pupils in need of
special support have the right to specialist provision. Special support shall be given to pupils
who have difficulties in completing their education successfully. If a pupil needs special support
an Action Plan shall be drawn up. The regulations regarding plans for pupils in need of special
support have been further clarified. The pupil’s need is to be assessed and the subsequent
Action Plan shall contain information regarding the pupil’s needs, what measures will be taken
and how these measures will be followed up and evaluated. All education corresponds as far as
possible to the National curricula, but with the emphasis upon meeting individual learning
needs. In a few circumstances, this provision is offered in special settings, e.g. Special Schools
with sign language communication are available for pupils with severe hearing impairments.
Engeland
The legal definition of special educational needs is set out in the Education Act 1996, section
312:
(1) A child has ‘special educational needs’ for the purposes of this Act if (s)he has a learning
difficulty which calls for special educational provision to be made for him.
(2) Subject to subsection (3) … a child has a ‘learning difficulty’ for the purposes of this Act if:
(a) she/he has a significantly greater difficulty in learning than the majority of children of
her/his age,
(b) she/he has a disability which either prevents or hinders her/him from making use of
educational facilities of a kind generally provided for children of her/his age in schools within
the area of the local education authority, or
(c) she/he is under compulsory school age and is, or would be if special educational provision
were not made for her/him, likely to fall within paragraph (a) or (b) when of ... that age.
(3) A child is not to be taken as having a learning difficulty solely because the language (or
form of the language) in which he is, or will be, taught is different from a language (or form of
a language) which has at any time been spoken in her/his home.
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(4) In this Act ‘special educational provision’ means:
(a) in relation to a child who has attained the age of two, educational provision which is
additional to, or otherwise different from, the educational provision made generally for children
of her/his age in schools maintained by the local education authority (other than special
schools) ... , and
(b) in relation to a child under that age, educational provision of any kind.
(5) In this Part: ‘child’ includes any person who has not attained the age of 19 and is a
registered pupil at a school; ‘maintained school’ means any community, foundation or
voluntary school or any community or foundation special school not established in a hospital.
Duitsland
The current definition of special educational needs means specific support for disabled pupils.
The area of responsibility of special needs education in the Federal Republic of Germany with
respect to all organisational aspects refers to the special needs within the context of disability
exclusively. Pupils experiencing problems as a result of certain handicaps and/or in need of
additional educational support because of problematic situations, as well as students with
temporary learning difficulties (e.g. slow learners, reading and writing difficulties) are
supported by a combination of measures of differentiation within the structure of the general
system of support. Remedial or individual educational programmes based on the general
structure offer and give support for problem situations during the learning process. The Federal
Republic of Germany has a comprehensive framework of special measures targeted to
additional advice and support for all kinds of situations that might occur in daily school life.
NB: the legal definition has to be so wide because of the different situations and laws in the
Länder.
België
Special education is defined as: ‘education, based on a pedagogical project that provides
adapted schooling, care and therapy for pupils whose personal development cannot be or can
insufficiently be guaranteed, temporarily or permanently, in a mainstream school.’ 8 types of
special education are distinguished. The same categorisation is used for funding integrated
education.
Bron: European Agency for Development in Special Needs Education (2012). SNE Country Data.
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Bijlage 4 Overzicht toelatingen op beredeneerde afwijking
CVI REC MZW
Overzicht toelatingen op beredeneerde afwijking

BA 1

BA 2

BA 3

BA 4

BA 5

BA-uniek

ESM –alleen ernstige spraakstoornis
De leerling heeft een ernstige spraakstoornis, maar geen stoornis in een der onderzochte
taalaspecten. Als gevolg van de ernstige spraakstoornis zijn er ernstige belemmeringen
in de communicatieve redzaamheid en sociale ontwikkeling.
De Commissie voor de Indicatiestelling acht het geheel van deze problematiek naar aard
en ernst even zwaarwegend als de (voor toelating wettelijk vereiste) combinatie van
stoornissen in minstens twee van de volgende gebieden: spraakproblematiek, problemen
in de auditieve verwerking, grammaticale problematiek en lexicaal-semantische
problematiek.
ESM –geen stoornis, wel achterstanden op alle taalaspecten
De leerling presteert zwak op elk van de drie onderzochte taalaspecten (problemen in de
auditieve verwerking grammaticale en lexicaal-semantische problematiek), maar net niet
zo zwak dat hij/zij voldoet aan het criterium dat gesteld is voor kinderen met ernstige
spraakmoeilijkheden. Het zwakke talig functioneren is niet toe te schrijven aan een
eveneens zwak niveau van cognitief functioneren.
De Commissie voor de Indicatiestelling acht het geheel van deze problematiek naar aard
en ernst even zwaarwegend als een (voor toelating wettelijk vereiste) stoornis in
minstens twee van de vier taalontwikkelingsaspecten (spraakproblematiek en de drie
bovengenoemde taalaspecten).
SH – geen BOP, wel onderpresteren door gemis aan SH-expertise
De leerling presteert zwak op elk van de drie onderzochte taalaspecten (problemen in de
auditieve verwerking grammaticale en lexicaal-semantische problematiek), maar net niet
zo zwak dat hij/zij voldoet aan het criterium dat gesteld is voor kinderen met ernstige
spraakmoeilijkheden. Het zwakke talig functioneren is niet toe te schrijven aan een
eveneens zwak niveau van cognitief functioneren.
De Commissie voor de Indicatiestelling acht het geheel van deze problematiek naar aard
en ernst even zwaarwegend als een (voor toelating wettelijk vereiste) stoornis in
minstens twee van de vier taalontwikkelingsaspecten (spraakproblematiek en de drie
bovengenoemde taalaspecten).
SH – progressief gehoorverlies
De leerling heeft een gehoorstoornis die verergert. Op dit moment is de stoornis nog niet
zodanig van aard en ernst dat de leerling voldoet aan het gestelde criterium, maar de
Commissie voor de Indicatiestelling verwacht op grond van de gegevens dat dit binnen
een jaar wel het geval zal zijn.
De leerling voldoet verder wel aan de gestelde criteria voor de beperking van de
onderwijsparticipatie en het effect van de reeds verleende zorg.
De Commissie acht de leerling toelaatbaar tot (ambulante begeleiding vanuit) het
onderwijs voor slechthorende kinderen.
ESM –één stoornis op een taalaspect + ernstig afwijkende pragmatiek
De leerling heeft op slechts één van de vier taalontwikkelingsaspecten een uitval van >
1,5 SD. Daarnaast echter constateert de Commissie voor de Indicatiestelling bij de
leerling tevens een ernstig afwijkende pragmatiek. De Commissie acht het geheel van
deze problematiek naar aard en ernst even zwaarwegend als een (voor toelating wettelijk
vereiste) stoornis in minstens twee van de vier taalontwikkelingsaspecten.
Bij alle soorten (ESM, ASS, SH, SH-mg, DO en DO-mg).
De BA-uniek laat een leerling toe door op grond van daartoe vermelde redenen het niet
voldoen aan criteria te overrulen.
Die redenen kunnen verschillend zijn en staat altijd onderaan in de deelrapportage.
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CVI REC MZW

BEGELEIDEND SCHRIJVEN BIJ BA 1

++ is aangemeld voor het speciaal onderwijs aan kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden.
Bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van ++ heeft de commissie het dossier getoetst aan
criteria die de overheid heeft vastgesteld. Deze criteria hebben betrekking op
1) de ernst van de stoornis
2) de ernst van de beperking in de deelname aan het onderwijs en
3) de zorg die al is besteed aan het verminderen van de stoornis en de onderwijsbeperking
Om toegelaten te worden moet een leerling een ernstige spraak-/taalstoornis hebben op twee van
de volgende gebieden: spraakproblematiek, problemen in de auditieve verwerking, grammaticale
problematiek of lexicaal-semantische problematiek. Daarnaast moet ++ een ernstige beperking in
de deelname aan het onderwijs hebben en het moet duidelijk zijn dat de school ondanks extra
individuele hulp niet in staat is geweest deze onderwijsbeperking te verhelpen.
Ad 2) Op het gebied van de beperking in de deelname aan het onderwijs voldoet ++ aan de
criteria: de commissie heeft geconstateerd dat ++ een ernstige leerachterstand heeft en/of zeer
gering communicatief redzaam is.
Ad 3) Ook op het gebied van de reeds verleende zorg en het effect daarvan voldoet ++ aan de
criteria: de school en/of de zorginstelling heeft extra individuele hulp geboden die gericht was op de
leerproblemen samenhangend met de communicatiestoornis van ++. Door deze hulp werd de
beperking in de onderwijsparticipatie echter onvoldoende verkleind of voorkomen.
Ad 1) Op het gebied van de stoornis voldoet ++ niet aan de criteria: ++ heeft wel een ernstige
spraakstoornis, maar geen stoornis in een van de overige onderzochte taalaspecten.
De commissie is echter van oordeel dat de communicatiestoornis van ++ van gelijke zwaarte is als
de (voor toelating wettelijk vereiste) combinatie van tenminste twee stoornissen in de onderzochte
taalaspecten. Als gevolg van de ernstige spraakstoornis ondervindt ++ namelijk ernstige
belemmeringen in de communicatieve redzaamheid en sociale ontwikkeling.
De commissie maakt daarom gebruik van haar bevoegdheid ++ bij beredeneerde afwijking van de
criteria toelaatbaar te verklaren tot het onderwijs in, of ambulante begeleiding vanuit het speciaal
onderwijs voor kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden.

Paraaf voorzitter:
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CVI REC MZW

BEGELEIDEND SCHRIJVEN BIJ BA 2

++ is aangemeld voor het speciaal onderwijs aan kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden.
De Commissie voor de Indicatiestelling (CvI) heeft de gegevens in het dossier getoetst aan de
wettelijke criteria. Deze criteria hebben betrekking op:
1) de ernst van de stoornis;
2) de ernst van de beperking in de deelname aan het onderwijs en
3) de zorg die al is besteed aan het verminderen van de stoornis en de onderwijsbeperking
++ voldoet aan de criteria onder 2 en 3.
Op het gebied van de stoornis voldoet ++ niet aan de criteria: ++ heeft volgens de criteria geen
stoornis op tenminste twee van de onderzochte taalaspecten.
++ heeft wel achterstanden op bijna alle onderzochte taalaspecten. Die achterstanden kunnen niet
verklaard worden uit een verminderde intelligentie.
++ kan zich door de taalachterstanden communicatief onvoldoende redden en/of ++ heeft door de
taalachterstanden een ernstige leerachterstand opgelopen. De CvI vindt daarom de
taalachterstanden van ++ net zo zwaarwegend als een stoornis.
De CvI wijkt om deze reden van de criteria af en verklaart ++ toelaatbaar tot het onderwijs of
ambulante begeleiding voor kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden.
Paraaf voorzitter:
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BEGELEIDEND SCHRIJVEN BIJ BA 5

++ is aangemeld voor het speciaal onderwijs aan kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden.
Bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van ++ heeft de commissie het dossier getoetst aan
criteria die de overheid heeft vastgesteld. Deze criteria hebben betrekking op
1) de ernst van de stoornis,
2) de ernst van de beperking in de deelname aan het onderwijs en
3) de zorg die al is besteed aan het verminderen van de stoornis en de onderwijsbeperking
Om toegelaten te worden moet een leerling een ernstige spraak-/taalstoornis hebben op twee van
de volgende gebieden: spraakproblematiek, problemen in de auditieve verwerking, grammaticale
problematiek of lexicaal-semantische problematiek. Daarnaast moet ++ een ernstige beperking in
de deelname aan het onderwijs hebben en het moet duidelijk zijn dat de school ondanks extra
individuele hulp niet in staat is geweest deze onderwijsbeperking te verhelpen.
Ad 2) Op het gebied van de beperking in de deelname aan het onderwijs voldoet ++ aan de
criteria: de commissie heeft geconstateerd dat ++ een ernstige leerachterstand heeft en/of zeer
gering communicatief redzaam is.
Ad 3) Ook op het gebied van de reeds verleende zorg en het effect daarvan voldoet ++ aan de
criteria: de school en/of de zorginstelling heeft extra individuele hulp geboden die gericht was op de
leerproblemen samenhangend met de communicatiestoornis van ++. Door deze hulp werd de
beperking in de onderwijsparticipatie echter onvoldoende verkleind of voorkomen.
Ad 1) Op het gebied van de stoornis voldoet ++ niet aan de criteria: ++ heeft wel een stoornis (met
een afwijking naar beneden van meer dan anderhalve standaarddeviatie) in één, maar niet in twee
van de vier beschreven taalaspecten.
Daarnaast constateert de commissie bij ++ een ernstig afwijkende pragmatiek.
De commissie is van oordeel dat de combinatie van de taalstoornis en de ernstig afwijkende
pragmatiek bij ++ van gelijke zwaarte zijn als een (voor toelating wettelijk vereiste) stoornis in
minstens twee van de taalaspecten. ++ heeft namelijk als gevolg van zijn bovenbeschreven
taalproblemen ernstige belemmeringen in de communicatieve redzaamheid en het sociaalemotioneel functioneren en/of een ernstige leerachterstand.
De commissie maakt daarom gebruik van haar bevoegdheid ++ bij beredeneerde afwijking van de
criteria toelaatbaar te verklaren tot het onderwijs in, of ambulante begeleiding vanuit het speciaal
onderwijs voor kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden.
Paraaf voorzitter:
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Bijlage 5 Structuur van onderwijs in Duitsland

(uit: Standaert & Roth-van der Werf, 1996)
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Bijlage 6 Criteria voor statement in Engeland
Bijlage 6 Criteria voor statement in Engeland

‘Communication and interaction: Speech and Language Difficulties Statement’ (Bron:
Local Education Authority Cambridgeshire)
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Voorbeeld van wijze waarop kind wordt gevraagd om mening en behoefte:
Primary pupil participation form
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Bijlage 7 Structuur van onderwijs in Zweden

Bron: http://www.spsm.se/sv/Om-webbplatsen/English/The-Swedish-Education-System/
Korte toelichting:
Kinderen beginnen op de Preschool of Other Pedagogical Activities. Leeftijd: 1-6 jaar
Als een kind 6/7 is gaat het naar de Preschool class. Dit is een voorbereidend jaar voor de
basisschool/ Compulsary school. Leeftijd: 7 tot 16 jaar.
Er zijn verschillende vormen van Compulsary school/ basisonderwijs. Deze staan eronder
benoemd.
Als de Compulsary school is doorlopen, gaan de kinderen door naar de Upper seceondary
school.
Na het doorlopen van de seceondary school is er een keuze aan vervolgonderwijs.
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Bijlage 8 Opbouw database
Beschikking en kenmerken
volg- geboorte
Datum
Type
nr
datum
beschikking besch.

1

11-09-97

12-wk48
10-wk18
08-wk01
05-wk16

Groep Beschikking- Geslacht Leeftijd
moment

BA 2
T
T
T

2

4
3
2
1

m
m
m
m

15
12
10
7

Kenmerken

Type
Groep
Tweetaligheid Comorbiditeit Comorbiditeit
onderwijs onderwijs
omschrijving

vso
so
so
so

11
8
7
3

0
0
0
0

0
0
0
0

IQ verbaal

IQ
IQ totaal
nonverbaal

Bv ASS

101
84
84

83
76

1 = ja/aanwezig
0 = nee/niet aanwezig

Taalaspecten

Stoornis A1: Stoornis A2
spraak

0
1
0
1

Stoornis A3: Stoornis
grammatica A4: lexicasemant

0
1
1
1

1
1
1
1

Problemen Taalprofiel- VerschuiPragmatiek Combinatie ving
uitval

0
1
0
1

1
0
1
0

A3/
A1/A3/A4/
A3/
A1/A3/A4/

7>2

1 = voldoet aan criterium
0 = voldoet niet aan criterium
Verschuiving taalprofielen

0

1

2

3

4

achterstand
minder dan 1,5
SD

A1

A3

A4

A1+A3
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5
A1+A4

6
A3+A4

7
A1+A3+A4

72

81
78

Deelcriteria voor de beoordeling door de CvI

Cognitie

Stoornis STZGCR
Therapie

1
1
1
1

1
1
1
1

Leerachterstand

1
1
1
1

nvt
1
1
1

1 = voldoet aan criterium
0 = voldoet niet aan criterium

Testresultaten

A1: Spraakproduktie
expressie perceptie opmerkingen

broddelt
broddelt
broddelt

>-2,0

-1,5--2

broddelt

Scores in SD

A2: auditieve
verwerking
Schlichting AGQ CELF
zinne
n
herha
len

CELF
cijfers
herha
len

CELF
reekse
n
opsom
men

CELF
fonolog
isch
bewust
zijn

TvK
TvK
Auditi Woordherkenn
eve
ingstest
Synth
ese

TvK
auditieve
woorddiscri
minatie test

TAK
klankondersc
heiding

-2,1
-1,7

-0,8

-1,7
Scores in SD
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A3 grammaticaal kennisontwikkeling
Receptief
TAK
Zinsbe
grip 1

TAK
Zinsbe
grip 2

-0,7--1,3

>-1,3

TAK BB
TAK BB
zinsleest tekstlees
aak
taak

TvK WV-B
woord
Vormen
beoordeling
stest

TvK ZB-B
TvK ZBK
zinsbouw
zinsbouwkeu
beoordeling zetest
stest

CELF
Voor
Zinnen uit
begrij gang
pen

Scores in SD
Vooruitgang 0 = stabiel, 1 = verslechtering, 2 =verbetering

A3 grammaticaal kennisontwikkeling
Expressief
SCHL ZO SCHL TAK
TAK
TAK
TAK BB
TvK
ZQ
ZOII
vertelvaardigheid Woordvorming Zinsvormingstaak Zinsvormingtaak WVP
ZQ

-1,5--2
>-2,0

TvK
ZBP2

-1,7
-1,4
-1,5--2 -1--1,5
>-2,1
-1,8

Scores in SD
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A3 grammaticaal kennisontwikkeling
Expressief
CELF WS
CELF ZH
CELF ZF

CELF ZS

-2,1

CELF TVI

-1

TARSP
achterstand

Vooruitgang

-2

0

Scores in SD
Vooruitgang 0 = stabiel, 1 = verslechtering, 2 =verbetering

A4 Lexicaal semantisch
Receptief
REYNELL
Taalbegrip
TBQ

SCHL
Taalbegrip
TBQ

PEA/PPVT TvK
VB

TvK
woordenschat
keuze

Receptief
TAK PW
Passieve
woordenschat

TAK
ZB1

TAK
ZB2

TAK
Tekstbegrip

-1,1
> - 2,0
-1,5--2
-2
Scores in SD

A4 Lexicaal semantisch
Receptief
TAK BB
TAK BB
CELF
leeswoordenschat
tekstleestaak2 BAV

CELF
WCT
1/2 R

-0,3

CELF TB

-2,1

CELF SR

0

CELF
vooruitgang
Taalindex
receptief

-0,8

2

Scores in SD
Vooruitgang 0 = stabiel, 1 = verslechtering, 2 =verbetering
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A4 Lexicaal semantisch
Expressief
SCH SCH TAK actieve TAK WO
TAK VT
TAK
TAK BB
TvK
L
L
woordenscha woordomschrijvin Verteltaa BB DT Schrijftaa Woordenschatproductiete
WOI WOI t
g
k
k 1/2
st
WQ I
WQ
-1,5-2
>-2,0

-1,5--2
-1,5--2
-1,9

Scores in SD

CELF AW

CELF DW

CELF WCT E

-1

-2,1

CELF
Taalinhoud
index
expressief
-1,3

CELF
Taalinhoud
index

CELF WCT
totaal

Vooruitgang

-1,3

0

Scores in SD
Vooruitgang 0 = stabiel, 1 = verslechtering, 2 =verbetering
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Bijlage 9 Intelligentietesten
SON Snijders-Oomen niet-verbale intelligentietest (SON)
De test is vooral geschikt voor het vaststellen van de intelligentie bij
mensen die beperkt zijn in hun verbale communicatie zoals doven en slechthorenden en
personen met taal- en spraakstoornissen. Ook voor mensen die weinig Nederlands spreken,
voor autistische mensen en voor kinderen met ontwikkelingsachterstanden is deze test bij
uitstek geschikt.
De SON-R 2.5-7 en de SON-R 6-40 zijn niet-verbale intelligentietests, die geschikt zijn voor
kinderen en volwassenen. Bij de SON is het gebruik van gesproken of geschreven taal niet
noodzakelijk. De SON onderzoekt het abstract en concreet redeneren, het ruimtelijk inzicht en
de visuele perceptie. Voor 2011 werd voor de SON-R 6-40 de SON-R 5.5-17 gebruikt.
Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC):
Doel: de WCST brengt de cognitieve flexibiliteit van de kandidaat in kaart. Het is een
neuropsychologische test waarmee stoornissen in de cognitieve flexibiliteit worden opgespoord.
De test is vooral gericht op het vermogen om tijdens een cognitieve taak van doel te wisselen
(task-switching): bijvoorbeeld het switchen van sorteren op kleur, naar sorteren op vorm.
De WISC onderzoekt het strategisch plannen, het organisatorisch zoeken, het gebruik van
omgevingsinvloeden om cognitieve sets te wijzigen, het gericht gedrag om een doel te
bereiken en de impulsiviteit.
De WCST wordt individueel afgenomen bij personen van 6 tot 89 jaar. De M-WCST is
genormeerd voor personen van 18-90 jaar.
Wechsler Non Verbal (WNV):
De WNV heeft als doel het bepalen van de algemene intelligentie bij kinderen en adolescenten
met communicatieve handicaps of een onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal.
Daarnaast is het instrument ook zeer goed algemeen bruikbaar.
Het instrument kan tevens gebruikt worden bij indicatiestelling voor leerwegondersteunend
onderwijs en praktijkonderwijs.




De test is geschikt voor doven, slechthorenden, kinderen met spraak- en/ of taalmoeilijkheden,
kinderen met een allochtone achtergrond en autistische kinderen. De WNV-NL bestaat uit een
set subtesten waarbij geen beroep wordt gedaan op de verbale capaciteiten van een kind. Bij
de instructie van de test wordt gebruik gemaakt van pictogrammen die aangeven wat er van
het kind wordt verwacht. De test is geschikt voor twee leeftijdscategorieën, waarbij
verschillende subtesten worden afgenomen.
Subtesten voor 4-7 jaar: Matrix Redeneren; Substitutie A; Figuur Leggen; Herkennen.
Subtesten voor 8-21 jaar: Matrix Redeneren; Substitutie B; Ruimtelijke Oriëntatie; Plaatjes
Ordenen.
De test leidt tot één IQ-score.
Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO)
De NIO is een intelligentietest die in de eerste plaats is ontwikkeld om behulpzaam te zijn bij
de juiste keuze van het niveau van (vervolg)onderwijs van een kind of leerling. Het is een
volwaardig alternatief voor traditionele schooladviestoetsen, zoals de Cito-eindtoets, GIVO, ISI
en NDT. De NIO kan afgenomen worden bij leerlingen in het basisonderwijs (groep 8), het
speciaal onderwijs (de oudste groep) en het voortgezet onderwijs (de eerste drie klassen).
De NIO bestaat uit een zestal subtest. Het verbaal inzicht wordt onderzocht door synoniemen,
analogieën en categorieën. Het rekenkundig-ruimtelijk inzicht wordt onderzocht door getallen,
rekenen en uitslagen.
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Bijlage 10 Testen per taalaspect
Geschikte testen per taalaspect die gebruikt zijn voor het afgegeven van
beschikkingen door de CvI.
Taalaspect
Testen
receptieve grammaticale
TAK zinsbegrip 1, TAK zinsbegrip 2, TAK Bovenbouw
kennisontwikkeling
zinsleestaak, TAK Bovenbouw tekstleestaak, TvK
woordvormen beoordelingstest, TvK zinsbouw
beoordelingstest, TvK zinsbouw keuzetest, CELF zinnen
begrijpen
expressieve grammaticale
kennisontwikkeling

Schlichting zinsontwikkeling I of II, TAK verteltaak, TAK
woordvorming, TAK zinsvormingstaak, TAK Bovenbouw
zinsvormingstaak, TvK woordvorm productietest, TvK
zinsbouw productietest, CELF woordenschat, CELF
zinnen herhalen, CELF zinnen formuleren, CELF zinnen
samenstellen, CELF taalvormindex, TARSP

receptieve lexicaal
semantische
kennisontwikkeling

Reynell, Schlichting test voor Taalbegrip, PPVT-III-NL,
TvK verzwegen betekenis, TvK woordenschat keuze
test, TAK passieve woordenschat, TAK zinsbegrip 1, TAK
zinsbegrip 2, TAK tekstbegrip, TAK Bovenbouw
leeswoordenschat, TAK Bovenbouw tekstleestaak 2,
CELF taalindex receptief

expressieve lexicaal
semantische
kennisontwikkeling

Schlichting woordontwikkeling I en II, TAK actieve
woordenschat, TAK woordomschrijving, TAK verteltaak,
TAK bovenbouw definitietaak, TAK Bovenbouw
schrijftaak 1 en 2, TvK woordenschat productietest,
CELF actieve woordenschat, CELF definities van
woorden, CELF woordcategorieën expressief, CELF
taalinhoud index expressief

Betekenis afkortingen testen
Taaltoets Allochtone Kinderen (TAK)
Taaltest voor Kinderen (TvK)
Clinical Evaluation of Language Fundamentals (CELF)
Taal Analyse Remediering en Screening Procedure (TARSP)
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Bijlage 11 Verschuiving taalprofiel van eerste naar laatste beschikking
In aanvulling op figuur 3a en b in paragraaf 3.2.2 zijn hieronder kruistabellen opgenomen die de aantallen en
percentages weergegeven van de verschuiving van het taalprofiel bij de eerste beschikking naar het taalprofiel bij de
laatste beschikking.
1e beschikking

Laatste Beschikking

achterst
and
minder
dan 1,5
SD
2

A1

A
1

A
3

A
4

A1+
A3

A1+
A4

1

A3
A1+A3

1

A3+A4

3

A1+A3+A4

3

achterstand minder
dan 1,5 SD
Totaal laatste
beschikking

1

1e beschikking

A1

10

1

1
1

1

3

1

1

1
3

5

3

1

0

A3+
A4

A1+A3
+A4

Totaal 1e
beschikking
aantal

Totaal 1e
beschikking
%

3

6

12%

4

4

8%

3

6

12%

9

13

25%

7

16

31%

4

6

12%

30

0

51

100%

Laatste Beschikking

achterstand
minder dan
1,5 SD

A1

A3

A4

A1+A3

33%

17%

0%

0%

0%

A1+A4

A3+A4

A1+A3+A4

Totaal

0%

50%

0%

100%

A3

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

100%

A1+A3

17%

17%

17%

0%

0%

0%

50%

0%

100%

A3+A4

23%

0%

8%

0%

0%

0%

69%

0%

100%

A1+A3+A4

19%

6%

19%

6%

6%

0%

44%

0%

100%

achterstand
minder dan
1,5 SD
Totaal

17%

0%

0%

17%

0%

0%

67%

0%

100%

20%

6%

10%

4%

2%

0%

59%

0%

100%
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