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Voorwoord 

In het najaar van 2007 liep ik als 18 jarig meisje voor het eerst over de campus van de 

Radbouduniversiteit. Toen nog in de volle overtuiging dat ik zes jaar later als dokter weer zou 

vertrekken. Deze verwachting bleek niet te kloppen. Na mijn bachelor geneeskunde wilde ik 

helemaal geen dokter worden. Maar wat dan. Ik kwam terecht bij logopedie aan de 

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, omdat het mijn interesse in het lichaam, de stem en de 

zorg voor patiënten perfect combineerde. Na een jaar hogeschool lonkte toch die universitaire 

verdieping weer. In het najaar van 2013 keerde ik als deelnemer aan het logistiek uitdagende 

BaMa-traject, een combinatie van een bachelor logopedie en premaster vakken van Taal en 

Spraakpathologie, terug naar de universiteit. 

In het najaar van 2016, intussen gediplomeerd als logopedist, startte de master Taal en 

Spraakpathologie met de Masterthesis als hoogte- of dieptepunt, afhankelijk van het 

perspectief. Gevoed door mijn tweede stage en mijn tweedaagse baan als logopedist lag mijn 

interesse in de hoek van de taalontwikkelingsstoornissen. Toen er een onderzoeksproject bij 

Kentalis met focus op deze stoornissen werd aangeboden, heb ik deze dan ook met beide 

handen aangegrepen.  

Helaas bleek de oorspronkelijke insteek naar de voorspellers van behandeleffect 

wegens het ontbreken van cruciale gegevens niet haalbaar. Daardoor moest tussen mijn werk, 

een verhuizing en uren transcriberen door gezocht worden naar een alternatief. Na vele 

gesprekken met mijn begeleider, Petra van Alphen, ben ik uiteindelijk uitgekomen bij een 

zeer relevant vraagstuk: kan LENA, een instrument dat opnames van de taalomgeving van een 

kind combineert met een computerprogramma, een handmatige of automatische indicatie 

geven van het taalniveau van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis?  

Vele uren denken, transcriberen, zoeken, onderzoeken, coderen en schrijven later kan 

ik, in het najaar van 2017, bijna exact 10 jaar na die eerste stappen op de campus eindelijk 

mijn Masterthesis aan u presenteren. Ik wil dit voorwoord aangrijpen om iedereen bedanken 

die dit mogelijk heeft gemaakt. Niet alleen omdat dit gebruikelijk is, maar vooral ook omdat 

ik jullie oprecht dankbaar ben. Allereerst mijn tante Vera die me door het laatste vak van 

geneeskunde heeft gesleept. Dankzij haar heb ik nu een dubbele bachelor. Pap en mam die me 

op ontelbare manieren maar vooral ook emotioneel hebben gesteund in tijden dat het nodig 

was. Esmee voor de gezelligheid, de studie-uren en de vele liters koffie die we hebben 

weggeslurpt. Julian voor het zijn van mijn ruggengraat, mijn kussen om op te huilen en mijn 

schop onder de kont in één. En ten slotte vooral ook heel erg veel lof voor Petra, die me 

ondanks mijn opstartproblemen altijd kon helpen als het nodig was en bovendien alle boekjes 

te buiten is gegaan om mijn stuk op onmogelijke tijden te corrigeren. Zonder jullie had ik 

deze marathon waarschijnlijk niet kunnen volbrengen.  

Dus: met gepaste trots presenteer ik mijn Masterthesis, voor eenieder die het wil lezen. 

 

Marianne Verkooijen, Bilthoven, 30 september 2017  
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Samenvatting 

Aanleiding: Huidige instrumenten om het taalniveau van kinderen met een 

taalontwikkelingsstoornis in kaart te brengen zijn veelal niet gedigitaliseerd en worden op een 

onderzoekslocatie zoals een logopediepraktijk of expertisecentrum afgenomen. Daarmee 

passen zij niet goed binnen de kaders van Zorg 2.0. De taal van het kind wordt bovendien 

mogelijk beïnvloed door de onbekende situatie. LENA is een instrument dat een dag lang 

opnames maakt van de geluiden in de huiselijke omgeving van het kind, inclusief de taal van 

het kind zelf. Deze spraakgeluiden worden met behulp van LENA-software gesegmenteerd en 

geanalyseerd worden (LENA Research Foundation, 2012). Deze studie had als doel om twee 

toepassingen van LENA bij het onderzoek naar het taalniveau van kinderen met een 

taalontwikkelingsstoornis in kaart te brengen. Allereerst werd onderzocht of een spontane 

taalanalyse vertaald kon worden naar een ruwe score van de Schlichting Test voor 

Taalproductie (STTP). De STTP is een veel gebruikte test om het niveau van de taalproductie 

van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis te onderzoeken en te evalueren (Schlichting 

& Lutje Spelberg, 2010). Daarvoor werd de volgende onderzoeksvraag gehanteerd: Geven 

transcripten van spontane taal van jonge kinderen van 2;7-4;1 jaar oud met een 

taalontwikkelingsstoornis, opgenomen met behulp van LENA in de thuissituatie, een zelfde 

indicatie van het taalniveau als een afname van de Schlichting Test voor Taalproductie, 

onderdeel Test voor Zinsontwikkeling onder leiding van een logopediste? 

Ten tweede werd onderzocht of een uitkomstmaat van de LENA-software, de vocalisatieduur, 

een indicatie kon geven van de gemiddelde uitingslengte van jonge kinderen met een 

taalontwikkelingsstoornis. Daarvoor werd samenhang tussen de vocalisatieduur en de Mean 

Length of Utterance bepaald met als onderzoeksvraag: Kan op basis van de vocalisatieduur, een 

uitkomst van LENA, een uitspraak worden gedaan over de gemiddelde uitingslengte van 

kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) van 2;7 – 4;1 jaar in de spontane taal in de 

thuissituatie? 

Methode: Transcripties van conversaties tussen 42 jonge kinderen met een 

taalontwikkelingsstoornis en hun ouders werden geanalyseerd op basis van syntactische 

constructies, uitingslengte en vocalisatieduur. De syntactische constructies werden vertaald 

naar overeenkomstige items van de Schlichting Test voor Taalproductie. Zodoende werden 

twee Ruwe scores in de Spontane Taal verkregen: één op basis van het aantal verschillende 

items en één op basis van het hoogste item. Deze twee Ruwe scores werden vergeleken met 

de Oorspronkelijke Ruwe Schlichtingscore, waarbij werd verwacht dat de Ruwe scores in de 

Spontane Taal hoger zouden zijn dan de Oorspronkelijke Ruwe Score. Tevens werd de 

vocalisatieduur gecorreleerd aan de bepaalde Mean Length of Utterance, waarbij een 

positieve correlatie werd verwacht. 

Resultaten: Uit de paired samples t-test bleek dat de Ruwe scores in de Spontane Taal lager 

dan of gelijk waren aan de Oorspronkelijke Ruwe Score. De vocalisatieduur bleek niet te 

correleren met de Mean Length of Utterance. 

Conclusie: Uit de analyses bleek dat er waarschijnlijk geen ruwe score van de Schlichting 

Test voor Taalproductie op basis van de spontane taalsamples kon worden bepaald. De reden 

daarvoor is niet geheel duidelijk. Enerzijds werd het taalniveau in de spontane setting 

mogelijk onderschat door het relatief klein aantal bruikbare uitingen. Anderzijds is het niet 

ondenkbaar dat de Schlichting Test voor Taalproductie het taalniveau van deze kinderen 

overschat door zijn manier van testen met behulp van functionele imitatie. De vocalisatieduur 

lijkt geen indicatie te kunnen geven van het gemiddelde aantal woorden per uiting. Dit wordt 

mogelijk verklaard doordat de LENA-software geen specifieke woorden herkend, maar alle 

spraaksignalen registreert. Al met al kan gesteld worden dat uitgebreider onderzoek naar de 

toepassingen van LENA binnen de kaders van Zorg 2.0 noodzakelijk is. 
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Summary 

Purpose: Current diagnostic instruments in the world of the speech and language disorders 

aren’t always compatible with Care 2.0. Most of these tests aren’t digitalized and have to be 

completed on location like in the office of a speech and language therapist. It is hypothesized 

that the speech of young children is negatively affected by this unfamiliar situation. LENA is 

a tool capable of recording the sounds a child hears and produces in the comfort of their own 

home. The provided LENA-software is capable of segmenting and analysing the recorded 

speech samples (LENA Research Foundation, 2012). The goal of this Masterthesis was to 

investigate two uses of LENA. First it was researched whether syntactic units, found in a 

spontaneous speech sample could be translated into a raw score of the Schlichting Test voor 

Taalproductie (STTP). The STTP is a commonly used instrument in the diagnostic process of 

children suspected of having a Specific Language Impairment (SLI) (Schlichting & Lutje 

Spelberg, 2010). The following question was answered: Will transcripts of spontaneous 

speech of young children aged 2;7-4;1 years old, diagnosed with SLI, recorded at home by 

LENA, provide the same indication of the language development as the STTP does? 

Furthermore it was researched whether an automatically generated outcome of the LENA-

software, the ‘length of vocalisation’ could indicate the mean length of utterances of these 

young children. Therefore a correlation between the ‘length of vocalisation’ and the MLU 

was calculated with the following question in mind: Like the MLU, will the length of 

vocalisation provide an insight into the mean length of utterances of young children 

diagnosed with SLI  aged 2;7-4;1 years old.  

Method: Transcripts of 42 LENA-recordings of conversations between young children 

diagnosed with SLI and their parents were analysed based on syntactic units, Mean Length of 

Utterance and length of vocalisation. The syntactic units were compared to items of the STTP 

and translated into two Raw scores of the Spontaneous Speech. One was based on the number 

of unique items found, the other was based on the highest item. Both Raw scores of the 

Spontaneous Speech were compared to the Original Raw Score of the STTP via paired 

samples t-tests. It was presumed that the two new scores would be higher than the Original 

Raw Score. Secondly the length of vocalisation was correlated with the Mean Length of 

Utterance. A positive linear correlation was expected. 

Results: The paired samples t-tests provided evidence that the Raw scores of the Spontaneous 

Speech were lower than or equal to the Original Raw Score of the STTP. Also the length of 

vocalisation turned out not to correlate with the Mean Length of Utterance.  

Conclusions: Based on the statistics it was deemed improbable that a transcript of 

spontaneous speech could be translated into a Raw score of the Schlichting Test voor 

Taalproductie. The reasons aren’t completely clear. On the one hand there is the possibility 

that the language development of these children was underestimated because of the small 

language samples. On the other hand it could be possible that the STTP overestimates the 

language development because of the way it is conducted. The STTP researches language by 

elicited imitation, which in theory bypasses the need for understanding language. Based on 

this study it seemed that the length of vocalisation could not be used as a marker for the mean 

length of utterances of these children. This could be explained by the way the LENA-software 

analyses speech without recognising the words. It is unclear if the amount of vocalisations is a 

marker for SLI’s in itself. Further research into the uses of LENA within the boundaries of 

Care 2.0 would be recommended.   
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1. Aanleiding 

De ontwikkeling van de taalproductie van jonge kinderen wordt in de logopedische praktijk in 

kaart gebracht met de Schlichting Test voor Taalproductie of een spontane taalanalyse zoals de 

Taal Analyse Remediëring en Screening Procedure (TARSP; Schlichting, 2006; Schlichting & 

Lutje Spelberg, 2010). De logopedische onderzoeken worden door een logopedist in de praktijk 

of in een expertisecentrum afgenomen. Deze werkwijze sluit niet goed aan bij de adviezen van 

de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) rondom Zorg 2.0. De RVZ geeft namelijk 

aan dat zorg in de toekomst meer gericht zal moeten zijn op autonomie van de patiënt en daarbij 

gebruik moet maken van digitale hulpmiddelen (Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, 

2010). 

De Language ENvironment Analysis (LENA) is een hulpmiddel dat een dag lang 

opnames maakt van alle geluiden in de omgeving van een kind en de spraak van het kind zelf. 

De LENA-software segmenteert en analyseert deze spraakgeluiden voor verder onderzoek 

(LENA Research Foundation, 2012). In deze studie zal worden onderzocht of LENA een 

indicatie van het taalniveau van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis in de spontane 

setting kan geven. Enerzijds zal worden gekeken of syntactische constructies uit taalsamples 

van LENA-opnames vertaald kunnen worden naar een ruwe score van de Schlichting Test voor 

Taalproductie, onderdeel Test voor Zinsontwikkeling (STTP). De ruwe scores in de spontane 

taal zullen worden vergeleken met eerder afgenomen officiële ruwe scores van de STTP. 

Anderzijds zal worden onderzocht of op basis van de vocalisatieduur, een van de uitkomsten 

van LENA, uitspraken over de gemiddelde uitingslengte van deze kinderen kunnen worden 

gedaan. De vocalisatieduur zal worden vergeleken met de Mean Length of Utterance (MLU). 

Uit onderzoek is gebleken dat de MLU een betrouwbare maat is voor het inschatten van het 

taalniveau en sensitief voor het bestaan van taalontwikkelingsstoornissen (Aram, Morris, & 

Hall, 1993; Dethorne, Johnson, & Loeb, 2005). Wanneer een overeenkomst tussen de 

vocalisatieduur en de MLU wordt gevonden, impliceert dit dat de vocalisatieduur, net zoals de 

MLU, een indicatie kan geven van het aantal woorden per uiting van kinderen met een TOS.  

 

Onderzoeksvragen: 

Geven transcripten van spontane taal van jonge kinderen van 2;7-4;1 jaar oud met een 

taalontwikkelingsstoornis, opgenomen met behulp van LENA in de thuissituatie, een zelfde 

indicatie van het taalniveau als een afname van de Schlichting Test voor Taalproductie, 

onderdeel Test voor Zinsontwikkeling onder leiding van een logopediste? 

Verschilt de ruwe score van de Schlichting Test voor Taalproductie, wanneer deze 

gemeten wordt op basis van functionele imitatie tijdens een testafname onder leiding 

van een logopedist ten opzichte van wanneer deze bepaald wordt aan de hand van 

analyse van spontane taaluitingen, opgenomen in thuissituatie? 

 

Kan op basis van de vocalisatieduur, een uitkomst van LENA, een uitspraak worden gedaan 

over de gemiddelde uitingslengte van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) van 2;7 

– 4;1 jaar in de spontane taal in de thuissituatie? 

Komt de vocalisatieduur, gemeten door LENA overeen met de Mean Length of 

Utterance, zoals bepaald aan de hand van de spontane taalproductie?    



2 
 

2. Theoretisch Kader 

2.1 Taalontwikkeling 

Taal is het systeem van symbolen dat wordt gebruikt om gedachtes en gevoelens aan anderen 

duidelijk te maken (van Dale, 2017). Het is onder te verdelen in verschillende linguïstische 

aspecten: de fonologie, de semantiek, de syntaxis, de morfologie en de pragmatiek. De 

verwerving van deze aspecten kent de grootste groei in de eerste levensjaren. De ontwikkeling 

van het taalbegrip loopt daarbij steeds voor op de ontwikkeling van de taalproductie. Op een 

leeftijd van vijf jaar is een kind in staat om de meeste volwassen constructies te gebruiken, 

maar doet dit niet in elke situatie even goed. Het kost een kind gemiddeld tien jaar voordat het 

zich de linguïstische aspecten volledig heeft meester gemaakt. Met name de semantiek zal 

zich daarna gedurende het hele leven blijven uitbreiden (Schaerlaekens, 2010, pp. 13–16)  

De verschillende linguïstische aspecten worden afhankelijk van elkaar verworven. Het 

vergroten van de woordenschat (semantiek) zorgt ervoor dat woorden gecombineerd kunnen 

worden tot zinnen (syntax), wat ervoor zorgt dat de grammatica zich kan ontwikkelen 

(morfologie). Al deze aspecten kunnen echter niet worden verworven zonder ontwikkeling 

van het klanksysteem (fonologie) en het spraakorgaan (fonetiek). Binnen deze ontwikkeling 

zijn een aantal fases te onderscheiden die bij normaal ontwikkelende kinderen volgens een 

bepaalde volgorde verlopen. Deze fases zijn de prelinguale fase gedurende het eerste 

levensjaar, de vroeglinguale fase van ruwweg de eerste verjaardag tot 2;6 jaar, de 

differentiatiefase duurt tot 5 jaar en de voltooiingsfase tot een leeftijd van ongeveer 10 jaar 

(zie Figuur 1; Schaerlaekens, 2010). 

Figuur 1: Interne chronologie van de taalverwerving (Schaerlaekens, 2010, p.23) 
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2.1.1 Prelinguale periode (het eerste levensjaar) 

In de prelinguale periode wordt een basis gelegd voor de ontwikkeling van het taalbegrip en 

in mindere mate van de taalproductie. Vanaf de geboorte hebben kinderen een voorkeur voor 

het luisteren naar de menselijke stem en zijn ze in staat om de stem van hun moeder te 

herkennen. Doordat wakkere periodes in het eerste levensjaar steeds langer worden en het 

kind zich in steeds grotere mate leert focussen op zijn omgeving, vergroot de interactie tussen 

kind en ouder. Het taalaanbod neemt toe en geleidelijk leert het kind om de eenheden in de 

taal van zijn ouders te onderscheiden en er de juiste betekenis aan te koppelen. Op het gebied 

van de productie is het kind in de prelinguale fase nog niet in staat om taal doelmatig in te 

zetten. In de eerste anderhalve maand kan het enkel huilen om zijn ongemak aan te geven. 

Geleidelijk nemen de alerte periodes van een kind toe waarin het kind meer ontspannen 

geluiden laat horen, die zich snel uitbreiden qua toonhoogte, duur en luidheid. Vanaf 

ongeveer zeven maanden gaat het kind brabbelen. Door positieve reacties van ouders op de 

duidelijk herkenbare syllaben zal het kind zijn brabbels steeds doelbewuster inzetten. 

(Schaerlaekens, 2010, Hoofdstuk 3). 

2.1.2 Vroeglinguale fase (van 1 tot 2;6 jaar) 

De willekeurige brabbels maken in de vroeglinguale fase plaats voor het bewust gebruik van 

klankcombinaties voor specifieke handelingen of voorwerpen, de zogenaamde protowoorden. 

Deze zijn nog niet herkenbaar als conventionele woorden maar representeren veelal een 

nagebootst geluid zoals broem voor het woord auto. Het kind leert vervolgens om deze 

protowoorden te generaliseren en toe te passen in andere situaties. Waar broem in eerste 

instantie alleen voor zijn eigen auto wordt gebruikt, zal het kind dit symbool leren toe te 

passen op alle auto’s. Wanneer het kind deze symboolfunctie van taal verwerft, ontstaan al 

snel de eerste als volwassen vorm herkenbare woorden (zoals to voor auto).  

Hoewel er in de taalontwikkeling grote variatie tussen kinderen bestaat, hebben 

kinderen over het algemeen een paar weken tot maanden nodig voordat zij de eerste vijftig 

woorden hebben verworven. Gemiddeld bestaan deze eerste 50 woorden voor 60% uit 

zelfstandig naamwoorden, voor 12% uit bijvoeglijk naamwoorden en bijwoorden en voor 

ongeveer 10% uit werkwoorden. De rest bestaan uit vaste en stereotype uitingen (Schlichting, 

2006, pp. 40–41). Na de verwerving van de eerste 50 worden ontstaat er bij de meeste 

kinderen een woordenschatspurt. Het moment van deze spurt lijkt samen te hangen met het 

ontstaan van tweewoordzinnen, maar de precieze leeftijd varieert per kind sterk 

(Schaerlaekens, 2010, Hoofdstuk 4). Ook de grootte van de woordenschat varieert op deze 

leeftijd sterk. Nederlandse kinderen beheersen op tweejarige leeftijd gemiddeld ongeveer 250 

woorden met een spreiding van 30 tot 627 woorden (Zink, Lejaegere, & Fenson, 2002).  

95% van de kinderen produceren hun eerste tweewoordzinnen op zijn laatst rond hun 

tweede verjaardag. Het kind leert dan een toenemend aantal inhoudswoorden te combineren 

met een beperkt aantal, op functiewoorden lijkende kwalificatoren zoals kijk, weg, niet en 

hier. Deze korte zinnetjes breiden zich snel uit wanneer kinderen andere woordsoorten leren 

beheersen. De meeste kinderen oefenen hun zinnen en woorden niet alleen in gesprek met hun 

ouders. Zij verbeteren hun patronen ook tijdens het voeren van gesprekjes met zichzelf. 

Tijdens deze semimonologen proberen kinderen nieuwe combinaties van woorden en 

zinsconstructies uit om hun syntax en semantiek verder uit te breiden. Qua morfologie laten 

kinderen in de vroeglinguale fase voornamelijk infinitieve en primitieve vormen van 

werkwoorden horen. Zij missen nog bepaalde woordklassen die pas op latere leeftijd worden 

verworven. Dit betreft voornamelijk de voornaamwoorden, de vraagwoorden en de 

voegwoorden (Schaerlaekens, 2010, Hoofdstuk 4). 
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2.1.3 Differentiatiefase (van 2;6 tot 5 jaar) 

In de differentiatiefase versnelt de taalontwikkeling. Het kind leert nieuwe woordsoorten 

gebruiken en verfijnt degene die hij al beheerst. De ontwikkeling van de fonologie wordt 

voltooid en het kind leert morfologie toe te passen. De ontwikkeling van de morfologie is een 

van de belangrijkste aspecten van de differentiatiefase. Niet alleen werkwoorden, maar ook 

andere inhoudswoorden worden steeds meer in tijd en persoon vervoegd. Wegens de vele 

aspecten die tijdens deze fase worden uitgebreid en de grote intra-individuele spreiding, zijn 

er geen subfases te duiden. Kinderen doorlopen allemaal hun eigen route waarbij het ene kind 

de fonologie eerder perfectioneert en de ander de syntax. De woordenschat neemt in deze fase 

snel toe van ongeveer 250 woorden op tweejarige leeftijd, tot 1000 woorden op driejarige 

leeftijd en 3000 op een leeftijd van vijf jaar. In de differentiatiefase nemen ook de 

verschillende gebruikte woordsoorten toe. Zo gebruiken kinderen steeds meer bijwoorden, 

bijvoeglijke naamwoorden, lidwoorden, voorzetsels en voornaamwoorden. Het leert om 

woorden te conceptualiseren en om buiten het hier en nu te denken. Daarmee is hij steeds 

beter in staat om op een metalinguïstisch niveau over taal na te denken en om nieuwe 

woorden te vormen uit bekende (Schaerlaekens, 2010, Hoofdstuk 5).  

2.1.4 Voltooiingsfase (van 5 tot 10 jaar) 

De laatste fase in de taalontwikkeling betreft de voltooiingsfase. Deze duurt bij de meeste 

kinderen van een leeftijd van 5 tot 10 jaar. In deze fase gaan kinderen naar school waar zij taal 

in nieuwe sociale situaties leren gebruiken. Kinderen leren dan onder andere indirecte rede, 

beeldspraak, spreekwoorden en metaforen kennen en gebruiken. Zij ontwikkelen het 

vermogen om te rijmen en om grapjes te maken. De taalontwikkeling wordt in de 

voltooiingsfase verder gestimuleerd door het leren lezen en schrijven. Al met al kan dan ook 

worden gezegd dat taal in de voltooiingsfase wordt geperfectioneerd (Schaerlaekens, 2010, 

Hoofdstuk 6).  

2.2 Taalontwikkelingsstoornissen 

De meeste kinderen doorlopen de fases van de taalontwikkeling zoals hierboven beschreven. 

Bij ongeveer 1 tot 19% van de kinderen verloopt de taalontwikkeling niet probleemloos. Bij 

hen is sprake van een taalontwikkelingsstoornis (TOS). De prevalentiecijfers variëren sterk 

doordat er bij de verschillende onderzoeken andere grenswaarden zijn gebruikt voor het 

vaststellen van een TOS. In Nederland wordt er vanuit gegaan dat er bij ongeveer 5% van de 

kinderen sprake is van een taalontwikkelingsstoornis (Buekers & Degens, 2007; Kentalis 

Academie, 2016; Manders, van den Heuvel, & de Bal, 2013; Tomblin e.a., 1997). 

 Een taalontwikkelingsstoornis (TOS) kan worden gedefinieerd als ‘een 

neurocognitieve ontwikkelingsstoornis die het verwerven en gebruiken van taal in alle 

modaliteiten belemmert door deficiënties in het begrijpen en produceren van taal’ (Kentalis 

Academie, 2016, p. 16). Taalontwikkelingsstoornissen komen bij jongens ongeveer drie keer 

zo vaak voor als bij meisjes. Een TOS kan zich zowel in de productie als in het begrip van 

taal openbaren. Doordat kinderen constructies die zij niet begrijpen ook niet kunnen 

gebruiken, wordt een stoornis van het taalbegrip altijd in combinatie met een stoornis op het 

gebied van de taalproductie gezien. Zowel bij de TOS op het gebied van de taalproductie, als 

bij de gemengde TOS zijn een enkele of meerdere linguïstische aspecten in wisselende mate 

aangedaan. Zie Tabel 1 voor een overzicht van de uitingsvormen van een TOS (Kentalis 

Academie, 2016; Manders e.a., 2013; Schaerlaekens, 2010).  
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Tabel 1. Uitingsvormen van de verschillende linguïstische aspecten bij een TOS (Kentalis Academie, 2016; 

Manders e.a., 2013; Schaerlaekens, 2010) 

Linguïstisch 

aspect 

Problemen met Voorbeeld  

Morfosyntaxis Het vervoegen van 

woorden in persoon en tijd 

Het vormen van zinnen 

Verkeerde woordvolgordes 

Afwijkend gebruik van bijwoordelijke 

bepalingen 

Incorrect gebruik van lidwoorden 

Semantiek De opbouw van 

semantisch netwerk 

Woordvindproblemen  

Beperkt werkwoordrepertoire waardoor 

kinderen aspecifieke werkwoorden zoals 

doen, gaan  en maken in veel 

verschillende zinsconstructies inzetten 

Fonologie Het onderscheiden van 

betekenisvolle klanken 

Het produceren van 

klanken 

Problemen bij het leren lezen en schrijven 

doordat dit afhankelijk is van het 

onderscheiden van klanken 

Slechte verstaanbaarheid door verkeerd 

gebruik van klanken 

Fonetiek De productie van klanken Slechte verstaanbaarheid door verkeerd 

geproduceerde klanken 

Pragmatiek Het gebruik van taal Moeite met beurtgedrag 

Problemen met de verhaalopbouw 

Moeite met het rekening houden met de 

gesprekspartner 

2.3 Taaltesten op hele jonge leeftijd 

Taalontwikkelingsstoornissen (TOS) kunnen worden gediagnosticeerd en het effect van 

behandeling kan worden geëvalueerd met behulp van taaltesten. De eerste levensjaren worden 

gezien als de belangrijkste periode voor de taalontwikkeling. Het is voor een optimale 

behandeluitkomst dan ook van belang om een kind met problemen op het gebied van de 

taalontwikkeling zo vroeg mogelijk te diagnosticeren (Manders e.a., 2013, p. 166). De 

diagnostiek van deze problemen is bij jonge kinderen om een aantal redenen zeer moeilijk. 

Ten eerste ontstaat taal heel geleidelijk. In het begin van de taalontwikkeling zal het verschil 

tussen normaal ontwikkelende kinderen en kinderen met een TOS nog veel kleiner en 

daarmee moeilijker te vinden zijn dan op latere leeftijd (Locke, 1994). Dit wordt 

onderschreven door Rudolph en Leonard (2016). Zij vonden dat sommige kinderen met een 

taalontwikkelingsstoornis de mijlpalen van de eerste woorden en de eerste zinnen gewoon 

behaalden. De taalontwikkelingsstoornis openbaarde zich bij hen pas op latere leeftijd 

(Rudolph & Leonard, 2016). Een tweede moeilijkheid van de diagnostiek bij jonge kinderen 

betreft hun taakgerichtheid en hun gedrag. Vaak is hun concentratie nog niet voldoende 

ontwikkeld om een uitgebreide taaltest te kunnen ondergaan. Bovendien zijn jonge kinderen 

vaak verlegen in aanwezigheid van een vreemde volwassene. (Schlichting & Lutje Spelberg, 

2010, p. 9–10).  

 De belangrijkste test voor de taalproductie bij jonge kinderen betreft de Schlichting 

Test voor Taalproductie (Schlichting & Lutje Spelberg, 2010). De Schlichting Test voor 

Taalproductie (2010) is een heruitgave van de versie uit 1995. Het bestaat uit vijf onderdelen, 

allemaal gericht op een ander aspect van de taalproductie. Dit zijn de onderdelen Test voor 

Woordontwikkeling, Test voor Zinsontwikkeling, Pseudowoorden, Verhaaltest en Auditief 

Geheugen. De onderdelen zijn genormeerd voor kinderen van 2;0 tot 7;0 jaar oud. De Test 

voor Woordontwikkeling is gericht op het onderzoeken van de actieve woordenschat, waarbij 
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aan het kind wordt gevraagd om gestandaardiseerde afbeeldingen te benoemen. De Test voor 

Zinsontwikkeling onderzoekt de ontwikkeling van de grammatica met behulp van functionele 

imitatie. De onderzoeker lokt uitingen van het kind uit door ze voor te doen. De uitingen 

lopen op in moeilijkheidsgraad en volgen de normale ontwikkelingsvolgorde van 

éénwoordzinnen tot complexe samengestelde zinnen. Er wordt hierbij aangenomen dat een 

kind een uiting niet kan imiteren als hij de constructie nog niet heeft verworven. De test wordt 

afgebroken bij vijf achtereenvolgende nulscores. Zie Bijlage I voor een overzicht van de 

testitems. Bij de Pseudowoorden imiteren kinderen bestaande en niet bestaande woorden. 

Door te letten op de uitspraak wordt er een beeld verkregen van de fonologische 

ontwikkeling. De Verhaaltest meet de narratieve vaardigheden van het kind. Het kind wordt 

gevraagd om een verhaal na te vertellen aan de hand van een tiental afbeeldingen. Hierbij 

wordt gelet op het benoemen van een aantal kernbegrippen en op de zinsbouw. Het Auditieve 

Geheugen gebruikt reeksen van voor het kind bekende woorden om het werkgeheugen te 

testen. De reeksen met woorden worden langer en ingewikkelder door afnemende 

semantische relaties (Schlichting & Lutje Spelberg, 2010). 

2.4 Spontane Taalanalyse 

In de jaren 80 van de vorige eeuw merkten logopedisten dat een taalontwikkelingsstoornis 

zich niet alleen openbaarde tijdens het afnemen van testen, maar ook in gesprekssituaties. De 

taaltesten bleken echter niet goed in staat om deze gesprekssituaties te analyseren (van 

Ierland, van den Dungen, & Verbeek, 1999). Vanuit de behoefte om een beeld te krijgen van 

gesprekssituaties ontstonden er vier methodes voor het analyseren van spontane taal. Deze 

worden tot op de dag van vandaag gebruikt om de spontane taal van Nederlandse en Vlaamse 

kinderen in kaart te brengen: de TARSP (Taal Analyse Remediëring en Screening Procedure; 

(Schlichting, 2006), de Gramat (Grammaticale Analyse van Taalontwikkelingsstoornissen; 

(Bol & Kuiken, 1989), de TOAST (Taalonderzoek via Analyse van Spontane Taal; 

(Moerman-Coetsier & Van Besien, 1987) en de STAP (Spontane Taalanalyse Procedure; (van 

Ierland e.a., 1999). Zie Tabel 2 voor een overzicht van de verschillende analysemethodes. 

Binnen elke methode wordt gebruik gemaakt van taalsamples van de spontane taal van 

het kind. De taalsamples worden opgenomen in een ongestructureerde situatie, waarbij de 

logopedist met behulp van spel zoveel mogelijk taal bij het kind probeert te ontlokken. Zeker 

bij jonge kinderen wordt de betrouwbaarheid van het sample vergroot, wanneer onderzoeker 

en kind vertrouwd zijn met elkaar (Schlichting, 2006). Na de opnames worden de uitingen 

van het kind handmatig getranscribeerd en geanalyseerd. Er wordt daarbij gebruik gemaakt 

van een orthografische transcriptie, omdat de focus op de grammaticale ontwikkeling ligt (Bol 

& Kuiken, 1989). Sommige uitingen moeten wegens slechte verstaanbaarheid worden 

geparafraseerd. Het gebruik van visuele informatie is daarbij van groot belang. Het wordt 

daarom aangeraden dat de onderzoeker die het sample verkreeg tevens de taalsamples 

transcribeert (Schlichting, 2006). 

Een voordeel van het uitvoeren van een spontane taalanalyse ten opzichte van de 

logopedische testen is dat de taal van het kind in een meer natuurlijke situatie kan worden 

beschreven. Zeer jonge kinderen zijn vaak niet in staat om zich aan te passen aan de regels 

van de logopedische taaltesten. Zij zijn daarbij soms verlegen en onzeker in onbekende 

situaties, waardoor zij minder goed presteren dan zij eigenlijk zouden kunnen (Schlichting & 

Lutje Spelberg, 2010, p. 9). Nog een voordeel van de spontane taalanalyse is dat de 

spelsituatie waarin het taalsample wordt verkregen tevens waardevolle informatie kan geven 

over andere domeinen. Dit betreft onder andere de motorische ontwikkeling en het gedrag van 

het kind (Manders, Heuvel, & Bal, 2013, p. 209).  

 Er kleven ook nadelen aan de spontane taalanalyse. Ten eerste is het transcriberen van 

een taalsample vanwege het vrije karakter van de situatie erg arbeidsintensief. Tevens is 
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expertise van de normale taalontwikkeling noodzakelijk om de transcriptie en analyse correct 

uit te voeren. Als tweede nadeel geldt dat de taalsamples op de onderzoekslocatie en in het 

bijzijn van een expert worden gemaakt. Vaak betreft het dan een spelsituatie, waarbij de 

spontane taal van het kind wordt uitgelokt door de onderzoeker. Net zoals bij de taaltesten is 

het niet ondenkbaar dat kinderen in het bijzijn van onbekende volwassenen minder taal uiten 

dan dat zij in de thuissituatie doen (Schlichting & Lutje Spelberg, 2010). Bovendien betreft 

het een momentopname. De kans bestaat dat een kind net op dat moment vermoeid is. 

Ondanks de meer natuurlijke weergave van de taalontwikkeling dan de taaltesten, zou dit 

kunnen betekenen dat de spontane taalanalyse een onderschatting geeft van het werkelijke 

taalniveau.  
 

Tabel 2. Overzicht van de verschillende methodes voor spontane taalanalyse die in Nederland en 

Vlaanderen het meest gebruikelijk zijn (Manders et al., 2013, p.210). 

 TARSP TOAST GRAMAT STAP 

Doel Bepalen van 

het 

grammaticale 

niveau voor 

diagnostiek 

en therapie. 

Evalueren van 

diverse aspecten 

van de 

taalproductie van 

Nederlandstalige 

kinderen. 

Diagnosticeren van 

taalontwikkelingsstoor-

nissen met aandacht 

voor morfosyntactische 

structuren. 

Spontane taal 

van kinderen 

vergelijken 

met kinderen 

van dezelfde 

leeftijd of 

ontwikkelings-

leeftijd. 

Doelgroep  Kinderen met 

een talig 

niveau tot 4 

jaar en 

afatici. 

2;6 tot 4;6 jaar. Kinderen met een 

taalproductieniveau van 

een normaalsprekend 

kind tot 4 jaar.  

4 tot 8 jaar 

Taalaspect  Zinstype, 

zinsstructuur, 

woordgroep 

en 

woordstruc-

tuur. 

Gemiddelde 

uitingslengte 

(MLU), type-token 

ratio als maat voor 

woordenschat, 

verstaanbaarheid en 

communicatievaar-

digheid.  

Zinstype, zinsstructuur, 

woordgroep, 

woordstructuur.  

Uitingslengte, 

vloeiendheid 

en zinstype. 

Aantal 

uitingen 

per 

analyse 

40 tot 200 110 100 50 zinnen 

2.5 MLU 

Spontane taalanalyse kan niet alleen worden gebruikt om het grammaticale niveau van 

kinderen in kaart te brengen. De uitingen uit de transcripties kunnen tevens op basis van hun 

lengte worden beoordeeld. De Mean Length of Utterance (MLU) is een maat die binnen 

onderzoek naar taalexpressie wordt gebruikt om een indicatie te geven van het gemiddelde 

aantal woorden per uiting. In de taalontwikkeling worden de zinnen met de leeftijd langer en 

meer complex. De toenemende complexiteit correleert tot een zekere hoogte met een 

toenemende MLU (Schaerlaekens, 2010, p. 165). Onderzoek van Dethorne, Johnson en Loeb 

(2005) onderschrijft de relatie tussen de MLU en de morfosyntaxis en leverde tevens bewijs 

voor een correlatie tussen de MLU en de semantiek. Wanneer een kind meer woorden tot zijn 
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beschikking heeft, is het aannemelijk dat ook zijn zinslengte toeneemt. De richting van deze 

correlatie is niet te bepalen. Daarom is de MLU beter te gebruiken als algemene indicator van 

de taalontwikkeling dan als diagnostisch instrument (Dethorne e.a., 2005). Uit onderzoek van 

Aram, Morris en Hall (1993) bleek dat de MLU niet alleen een indicatie kan geven van de 

normale taalontwikkeling. Het bleek ook een zeer sensitieve maat voor het bestaan van een 

taalontwikkelingsstoornis (TOS). Ongeveer 80% van de kinderen met een TOS hadden in hun 

onderzoek een significant lagere MLU (<.85) dan hun leeftijdsgenoten zonder een 

taalontwikkelingsstoornis (Aram e.a., 1993).  

 Traditioneel wordt de MLU berekend door het aantal woorden in een taalsample te 

delen door het aantal uitingen. Dit resulteert in de MLU-w. In 1973 stelde Brown voor om 

niet het aantal woorden, maar het aantal morfemen in 100 verstaanbare uitingen te tellen. 

Herhalingen en zelfverbeteringen werden in zijn analyse niet meegenomen (Brown, 1973). 

Met deze berekening van de MLU-m werd het mogelijk om vervoegingen mee te nemen in de 

evaluatie van de spontane taal. Er bleken echter enkele nadelen aan deze berekening te zitten. 

Dit betrof met name de toepasbaarheid bij talen die werken met naamvallen en de 

subjectiviteit bij het bepalen van het aantal morfemen. Parker en Brorson (2005) en 

Thordardottir (2016) vonden een sterke, bijna perfecte correlatie tussen analyses op basis van 

de MLU-w en op basis van de MLU-m. Zij toonden hiermee aan dat beide berekeningen 

kunnen worden ingezet om de taalontwikkeling te onderzoeken (Parker & Brorson, 2005; 

Thordardottir, 2016). Een overzicht van de verdeling van de MLU-w van Nederlandse 

kinderen staat weergegeven in Tabel 3. 

 
Tabel 3. Gemiddelde MLU-w per Grammaticale Fase en per Leeftijdsgroep (Schlichting, 2006). 

Grammaticale Fase MLU SD Leeftijdsgroep MLU SD 

II N=12 1.22 .10 1;06-1;11 1.25 .24 

III N=20 1.6 .30 2;0-2;05 1.66 .41 

IV N=25 2.23 .27 2;06-2;11 2.29 .46 

V N=19 2.65 .20 3;0-3;05 2.65 .49 

VI N=17 3.24 .32 3;06-3;11 2.95 .45 

2.6 Zorg 2.0 

De huidige instrumenten om de taalontwikkeling in kaart te brengen worden traditioneel op 

locatie afgenomen en met de hand geanalyseerd. Deze werkwijze past niet binnen de adviezen 

rondom Zorg 2.0 van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ). In 2010 bracht de 

RVZ adviezen uit om de zorg voor te bereiden op de toekomst. De kern van de adviezen van 

de RVZ betrof het bevorderen van de kwaliteit van zorg door een intense samenwerking 

tussen zorgverleners en de patiënt in het huidige en toekomstige digitale tijdperk. Met behulp 

van onder andere E-Health, wordt de patiënt in het gehele behandeltraject centraal gezet. De 

regie over het behandeltraject wordt niet langer bij de zorgprofessional, maar bij de patiënt 

zelf gelegd, waardoor therapietrouw en patiënttevredenheid zal toenemen. Patiënten krijgen 

binnen Zorg 2.0 bijvoorbeeld de mogelijkheid om de uitkomsten van gedane onderzoeken vrij 

in te zien, behandelingen op hun eigen agenda af te stemmen en hun zorg naar wens op 

afstand te ontvangen. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van elektronische 

patiëntendossiers, Skype sessies met alle betrokken behandelaren of apparatuur die door de 

patiënt thuis wordt gebruikt en door de betrokken professional op afstand wordt afgelezen 

(Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, 2010) 

 Binnen de logopedie wordt de zorg op afstand en E-Health slechts op enkele manieren 

ingezet. Op het gebied van de therapie wordt veelal gebruik gemaakt van apps om zorg op 

afstand aan te kunnen bieden. Een voorbeeld daarvan is TIAS, een app voor patiënten met 

spraakapraxie, een verworven spraakstoornis op het gebied van de planning van spraak. Het 
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niveau van de oefeningen wordt bepaald door de logopedist en de patiënt bepaalt wanneer en 

hoe vaak hij oefent. Het gebruik van zo een app geeft de logopedist inzicht in de 

oefenfrequentie en de patiënt meer autonomie over zijn behandeltraject (Universitair Medisch 

Centrum Groningen, 2016). Zorg op afstand wordt niet alleen mogelijk door het gebruik van 

apps. Ook apparatuur kan hiervoor worden ingezet. Zo wordt door sommige logopedisten 

gebruik gemaakt van Skype of TinyEYE om afspraken op afstand in de vertrouwde 

thuisomgeving plaats te laten vinden, zonder dat patiënt of logopedist daarvoor hoeft te reizen 

(Microsoft, 2017; TinyEYE Europe, 2017).  

 De logopedische onderzoeken worden allemaal door de logopedist in een praktijk of in 

het expertisecentrum afgenomen. Ze zijn daarmee moeilijk in te passen binnen de adviezen 

van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. Er zijn wel ontwikkelingen gaande, met name 

op het gebied van E-Health. Zo wordt er sinds 2009 gewerkt aan het Computer Articulatie 

Instrument (CAI). Deze test wordt digitaal aangeboden en heeft als doel om de 

spraakontwikkeling van kinderen tussen 2 en 7 jaar in kaart te brengen (Diepeveen, Haaften, 

Meulen, Nijland, & Swart, 2013). Op het gebied van de taalontwikkeling bestaat het 

Testinstrumentarium Taalontwikkelingsstoornissen (T-TOS). Dit instrument wordt zoals het 

CAI vrijwel volledig digitaal afgenomen (Cito, 2013). Beide testen vereisen echter de 

aanwezigheid van een logopedist wat betekent dat zij niet goed passen binnen de adviezen 

rondom zorg op afstand (Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, 2010). 

2.7 LENA 

Zoals beschreven worden de taalsamples binnen de  

huidige taalanalysemethodes verkregen in 

spelsituaties op de onderzoekslocatie waarbij de 

onderzoeker aanwezig moet zijn. Een manier om 

een natuurlijker taalsample te verkrijgen, die beter 

binnen de kaders van Zorg 2.0 valt, betreft de 

Language ENvironment Analysis (LENA). LENA 

is afkomstig uit Amerika en bedacht door Terri en 

Judi Paul die als missie hebben om de 

“taalontwikkeling te versnellen om de cognitieve, 

sociale en emotionele gezondheid van kinderen van 

geboorte tot vijf jaar oud te verbeteren” (LENA 

Research Foundation, 2016, sec. History and 

Mission). Zij hebben een klein opnameapparaat, de 

Digital Language Processor (DLP), ontwikkeld dat 

een kind in een speciaal T-shirt met een zakje kan 

dragen (zie Figuur 2). Het kind draagt dit T-shirt gedurende een dag. De DLP maakt 

gedurende deze dag opnames van alle geluiden in de omgeving van het kind en van de 

geluiden die het kind zelf produceert. De bijgeleverde LENA-software wordt ingezet om de 

opgenomen geluiden te segmenteren en te analyseren voor verder onderzoek. Het levert op 

basis van toonhoogte en luidheid verschillende kwantitatieve gegevens van het spraaksignaal. 

Dit betreft onder andere een schatting van het aantal beurtwisselingen tussen volwassene en 

kind en een berekening van het aantal vocalisaties dat het kind op die dag heeft geproduceerd, 

en de totale duur van deze vocalisaties. Als de LENA-software ten minste 300 ms stilte voor 

en na een stuk spraaksignaal detecteert, wordt dit aangemerkt als één vocalisatie (LENA 

Research Foundation, 2012).  

Het voordeel van LENA ten opzichte van de spontane taalanalysemethoden is dat de 

opnames in de dagelijkse situatie plaatsvinden, zonder inmenging van een logopedist. LENA 

geeft dus een zeer natuurgetrouw overzicht van het taalaanbod en de taal van het kind, zeker 

Figuur 2 T-shirt dat gebruikt wordt 

bij de opnames van LENA 
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ook omdat het niet om een momentopname, maar over een hele dagopname gaat. Ouders 

geven in onderzoek van Alphen (2017) aan dat zij in de loop van de dag zelfs vergeten dat 

hun kind het vestje draagt (Alphen et al., 2017, p. 17). De taal van kind en de interactie tussen 

kind en ouders wordt dus niet beïnvloed door de regels van een test of het ontbreken van 

vertrouwen. Een ander voordeel is dat ouders niet naar een onderzoekslocatie hoeven te 

komen om het taalsample te maken. Tenslotte hebben ouders de mogelijkheid om de DLP op 

elk moment te stoppen waarmee zij meer regie krijgen over de opnames. 

Een nadeel van LENA is dat de LENA-software niet in staat is om woorden te 

herkennen, waardoor het geen inhoudelijke analyse van taal kan maken. Het is daardoor niet 

in staat om kwalitatieve uitspraken te doen over de taal van het kind. Om het grammaticale 

niveau in kaart te brengen is het dus noodzakelijk om de samples te transcriberen en daarna te 

analyseren. Doordat de LENA-software het aantal beurtwisselingen per tijdeenheid kan 

weergeven, kan het programma wel gebruikt worden om fragmenten te selecteren waarin veel 

beurten tussen volwassene en kind plaatsvinden (Alphen e.a., 2017, p. 18; LENA Research 

Foundation, 2012). 

2.8 Het huidige onderzoek 

Deze studie onderzoekt twee wijzen waarop LENA ingezet kan worden als 

onderzoeksinstrument van het taalniveau van jonge kinderen met een 

taalontwikkelingsstoornis (TOS) in de thuissituatie. Ten eerste wordt onderzocht of 

syntactische constructies uit een spontaan taalsample kunnen worden vertaald naar een ruwe 

score van de Schlichting Test voor Taalproductie, onderdeel Test voor Zinsontwikkeling 

(Schlichting & Lutje Spelberg, 2010). Een groot voordeel van de LENA-opnames ten 

opzichte van de testafname is dat de spontane taal niet wordt beïnvloed door aanwezigheid 

van een onderzoeker. Tevens wordt door LENA een dagopname gemaakt, wat de kans op 

onderschatting van het taalniveau door een slecht moment verkleint. Hoewel werd gestreefd 

naar een zo kort mogelijke periode tussen de afname van de STTP en de LENA-opnames, 

werd de STTP eerder afgenomen dan de LENA-opnames werden gemaakt. In de 

tussenliggende tijd ondergingen de kinderen enkele logopedische behandelingen. Tevens had 

Bishop (1997) aangetoond dat de taalontwikkeling van kinderen met een TOS een natuurlijke 

vooruitgang kent (Bishop, 1997). Op basis van genoemde redenen was de verwachting dan 

ook dat de Ruwe Score in de Spontane Taal hoger zou zijn dan de Oorspronkelijke Ruwe 

Schlichtingscore. 

 Ten tweede wordt onderzocht of de vocalisatieduur, een uitkomst van de LENA-

software, een valide inschatting kan geven van de gemiddelde uitingslengte van kinderen met 

een TOS. Om dit te bepalen wordt de vocalisatielengte vergeleken met de Mean Length of 

Utterance (MLU). In eerdere onderzoeken is aangetoond dat de MLU tot een zekere hoogte 

samenhangt met de taalontwikkeling en dat het een sensitieve maat is voor het bestaan van 

een taalontwikkelingsstoornis (Aram e.a., 1993; Dethorne e.a., 2005; Parker & Brorson, 2005; 

Thordardottir, 2016). De verwachting is dat de vocalisatieduur samenhangt met het aantal 

woorden in een uiting. Dit wordt onderzocht door de vocalisatieduur te correleren met de 

Mean Length of Utterance.   
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3. Methode 

Het huidige onderzoek werd uitgevoerd in overleg met onderzoekers van Taal in Beeld, een 

wetenschappelijke onderzoeksproject van de Kentalis Academie. Binnen Taal in Beeld wordt 

onderzoek gedaan naar verschillende factoren die te maken hebben met de taalontwikkeling 

van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (Koninklijke Kentalis, 2017). De deelnemers 

betroffen kinderen die tussen november 2015 en december 2016 voor behandeling in een van 

de Vroegbehandelingsgroepen van Kentalis werden aangemeld. De inclusiecriteria voor dit 

onderzoek zijn weergegeven in Tabel 4.  

 

Tabel 4. in- en exclusiecriteria van project Taal in Beeld van Kentalis 

Inclusiecriteria Exclusiecriteria 

Leeftijd tussen 2;0 en 5;0 jaar Er was sprake van een vroeggeboorte 

(zwangerschap <36 weken) 

Kind is testbaar in het Nederlands, 

meertaligheid is geen exclusiecriterium 

Kind is brildragend 

Een ruwe score van 3 of meer op de 

Schlichting Test voor Taalbegrip 

Er is sprake van, of een vermoeden op een 

verstandelijke beperking (IQ <70) 

Een voldoende gehoor Er is sprake van, of een vermoeden op een 

syndroom of neurologische aandoening 

 

Na inclusie namen de kinderen deel aan een testsessie waarin hun taalontwikkeling werd 

onderzocht en waarbij zij enkele experimentele taken uitvoerden, waaronder een eye-

trackingtaak. Vervolgens kregen ouders de Digital Language Processor (DLP; het 

opnameapparaat behorende bij LENA) mee naar huis. De LENA-opname diende te gebeuren 

op een voor het gezin typische dag, waarbij in ieder geval één ouder aanwezig was. Om de 

invloed van natuurlijke vooruitgang te verkleinen werd er gestreefd naar een korte periode 

tussen de testsessie en het moment van opname. Gemiddeld bleken er twee maanden te 

verstrijken tussen deze twee data (gemiddelde leeftijd was 39 maanden bij aanmelding versus 

41 maanden bij opname; zie ook Tabel 5).  

De DLP werd na de opnames uitgelezen en de data werden met behulp van de LENA-

software (Language ENvironment Software) 

geanalyseerd. Aan de hand van een schatting van het 

aantal beurten tussen ouder en kind door de LENA-

software werden enkele fragmenten geselecteerd 

waarin veel interactie tussen ouder en kind werd 

gezien. Er werden vervolgens 50 beurten tussen ouder 

en kind getranscribeerd (zie bijlage II voor het 

transcriptieprotocol). Deze orthografische transcripties 

werden in een database opgeslagen voor verder 

onderzoek.  

3.1 Participanten huidig onderzoek 

In het huidige onderzoek werden in eerste instantie 70 

transcripten uit bovengenoemde database geselecteerd. 

Meertaligheid was voor het project Taal in Beeld geen 

exclusiecriterium. Meertaligheid kan de 

taalontwikkeling echter vertragen, waardoor de 

uitkomsten van dit onderzoek konden worden 

beïnvloed (Field, 2013; Manders e.a., 2013; 
Figuur 3 selectieproces huidig 

onderzoek 
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Schaerlaekens, 2010). Daarom werd gekozen om de vijftien kinderen met een meertalige 

opvoeding te excluderen. Bij drie kinderen bleek er na afname van de taaltesten geen sprake 

van een taalstoornis op het gebied van de zinsproductie (ZQ>85). Van zes kinderen was er 

geen ruwe score van de Schlichting Test voor Taalproductie beschikbaar. Vier kinderen 

bleken na analyse van de transcripten minder dan tien bruikbare uitingen te hebben 

geproduceerd. Ook zij werden geëxcludeerd (zie Figuur 3).  

De uiteindelijke onderzoeksgroep bestond uit 42 kinderen met een 

taalontwikkelingsstoornis (ZQ< 85, 35 jongens (83%,) 7 meisjes (17%,) leeftijd op moment 

van LENA opname gemiddeld 41 maanden, met een spreiding van 33 tot 50 maanden, zie 

Tabel 5). De 42 geïncludeerde kinderen hadden een normaal gehoor, een normaal IQ (IQ>85) 

en er was bij geen van hen sprake van overige cognitieve of neurologische stoornissen.  

 
Tabel 5. Beschrijvende statistieken van de onderzoeksgroep 

Variabele Minimum Maximum Gem. van 

populatie 

Std. Deviatie 

Leeftijd ORS (mnd) 28 48 39.31 4.63 

Leeftijd LENA-

opname (mnd) 

33 50 41.36 4.46 

Tijd tussen 

testafname en LENA-

opname (wkn) 

0 21  8.36 6.66 

LENA opnameduur 

(hrs) 

8.53 16 12.14 1.64 

Aantal uitingen  10 50 24.83 8.94 

ORS 0 10  4.33 2.32 

RST-vi 1 5  3.76 1.36 

RST-h 1 13  4.62 2.79 

MLU 1.0 3.35  1.78  .56 

Vocalisatieduur 

(msec) 

59 98 79 8 

3.2 Materiaal 

Het materiaal voor het huidige onderzoek bestond uit de orthografische transcripten van de 

geïncludeerde kinderen. Wanneer in een uiting tot driemaal toe geen woorden werden 

onderscheiden door de transcribent, werd deze uiting fonetisch getranscribeerd. Een geheel of 

gedeeltelijk onverstaanbare uiting werd gemarkeerd met een ‘X’. Er waren 50 beurten tussen 

ouder en kind getranscribeerd. De transcripties werden verwerkt en gecodeerd in Microsoft 

Excel. Voor het bepalen van de gemiddelde vocalisatieduur werd gebruik gemaakt van de 

Language ENvironment Software (LENA-software). De LENA-software gaf per tijdseenheid 

een schatting van het aantal vocalisaties en van het aantal minuten vocaliseren. Om fluctuaties 

van het aantal uitingen gedurende de dag te vermijden werd gekozen voor een overzicht van 

de gehele dagopname. De statistieken zijn uitgevoerd met behulp van IBM Corp SPSS 

Statistics for Windows (2012; versie 21.0). 

3.3 Procedure 

De ruwe score van de Schlichting Test voor Taalproductie (STTP) is in een eerder stadium, 

bij aanmelding voor Vroegbehandeling bepaald, zie Tabel 5. Tijdens de testafname werden 

verschillende syntactische constructies met behulp van functionele imitatie aan het kind 

ontlokt. Wanneer een kind meer dan vijf opeenvolgende items foutief imiteerde, werd de test 
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afgebroken. Een ruwe score werd bepaald door het aantal goed gescoorde items te tellen 

(Schlichting & Lutje Spelberg, 2010b; zie bijlage I voor een overzicht van deze constructies). 

In deze studie is gekozen voor een vergelijking op basis van de onderliggende syntactische 

constructie, omdat het niet aannemelijk was dat de specifieke items van de STTP allemaal in 

de spontane taal gevonden zouden worden. 

De items van de STTP zijn gebaseerd op het onderzoek van de Taal Analyse 

Remediëring en Screening Procedure (TARSP-analyse). Schlichting (2006) heeft de 

verwerving van syntactische constructies bij normaal ontwikkelende kinderen in kaart 

gebracht (Schlichting, 2006; Schlichting & Lutje Spelberg, 2010). In het huidige onderzoek is 

daarom gekozen om de TARSP-analyse te volgen bij het bepalen van de bruikbaarheid van de 

verschillende uitingen. Onbruikbare uitingen betroffen onder andere ‘vaste uitdrukkingen’ 

zoals aanspreektitels en ja of nee, ‘zelfverbeteringen’ en ‘afwijkende uitingen’ waarbij de 

syntactische constructie niet te duiden is. Per bruikbare uiting werd bepaald welke 

syntactische elementen het kind had geuit. Deze werden vervolgens gekoppeld aan een item 

van de STTP dat dezelfde elementen bevatte. Er werd daarbij niet gelet op de volgorde van 

deze elementen. Zie Bijlage III voor het protocol voor de codering en Tabel 6 voor een 

voorbeeld van een transcript.  

Aan de hand van deze analyses werden twee nieuwe ruwe scores voor de STTP 

bepaald (zie ook Tabel 5). De eerste ruwe score in de spontane setting werd gebaseerd op het 

aantal verschillende items dat werd gevonden in het taalsample (RST-vi; Ruwe score in de 

Spontane taal, gebaseerd op het aantal Verschillende Items). Bij de bepaling van de RST-vi 

werden de afbreekregels van de Schlichting Test voor Taalproductie gehanteerd. De 

Schlichting Test voor Taalproductie, onderdeel Test voor Zinsontwikkeling wordt afgebroken 

wanneer een kind vijf opvolgende items niet correct imiteert. Daarmee overeenkomstig werd 

het hoogste item niet meegeteld wanneer het verschil tussen twee opeenvolgende items groter 

was dan vijf. Dit leidde ertoe dat er bij vier kinderen een hoog item niet werd meegenomen bij 

het bepalen van de RST-vi. De tweede ruwe score in de spontane setting werd bepaald aan de 

hand van de hoogst gevonden score (RST-h). De items van de STTP lopen op in 

moeilijkheidsgraad, zie Bijlage I. Bij het bepalen van de RST-h werd aangenomen het kind de 

constructies onder het hoogst gescoorde item ook beheerst, zelfs als hij deze in het sample 

niet heeft laten horen, zie Tabel 6.  

Gemiddeld was het tijdsverschil tussen de testsessie en de LENA-opname acht weken 

met een spreiding van nul tot 20 weken (zie Tabel 5). Uit onderzoek van Bishop (1997) bleek 

dat kinderen met een taalstoornis in 18 maanden ook een vooruitgang in hun taalniveau van 

18 maanden lieten zien (Bishop, 1997). Dit betekende voor deze studie dat een eventuele 

vooruitgang van de ruwe score in spontane setting niet alleen door de vertrouwde 

thuissituatie, maar ook door het tijdsverschil zou kunnen worden verklaard. Bovendien 

ondergingen de kinderen in deze tijd logopedische therapie, wat voor een vooruitgang in het 

taalniveau kon zorgen. Om te onderzoeken of het tijdsverschil invloed had op de twee Ruwe 

scores in de Spontane Taal werd een correlatie berekend tussen het tijdsverschil en het 

verschil tussen de twee RST’s en de oorspronkelijke ruwe score (ORS).    
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Tabel 6. Voorbeeld van een (deel van een) transcript 

Uiting [parafrase] Zinsconstructie Overeenkomstig item van 

Schlichting Test voor 

Taalproductie 

ja Vaste uitdrukking - 

paard Eénwoordzin (zelfstandig 

naamwoord) 

1 

ie wajouhe. [die weggooien] Tweewoordzin (onderwerp + 

werkwoord) 

3 

oo keega. Onduidelijke uiting - 

ook hootje [ook hondje] Tweewoordzin 

(bijwoordelijke bepaling + 

zelfstandig naamwoord) 

2 

ook ee jasje? [ook een 

jasje?] 

bijwoordelijke bepaling + 

onbepaald lidwoord + 

zelfstandig naamwoord 

7 

X die mai koewe? Onverstaanbaar zinsdeel - 

oo geen Bumba? [ook geen 

Bumba] 

Bijwoordelijke bepaling + 

geen + zelfstandig 

naamwoord 

13 

Aantal verschillende items: 

4, namelijk 1,2,3 & 7* 

Hoogste score:  

13 

* Volgens de officiële normering wordt de Schlichting Test voor Taalproductie, 

onderdeel Test voor Zinsontwikkeling afgebroken wanneer een kind vijf 

achtereenvolgende items niet correct imiteert. Bij het berekenen van het aantal 

verschillende items werd 13 niet meegenomen, omdat deze meer dan vijf punten 

verschilde van het voorgaande item (item 7).  

 

Naast het bepalen van de RST-vi en RST-h werd de Mean Length of Utterance (MLU) over 

de bruikbare uitingen berekend (zie Tabel 5). Binnen deze studie werd gekozen voor het 

aantal woorden per uiting, in plaats van voor het aantal morfemen per uiting. De reden 

daarvoor is drieledig. Ten eerste is het aantal morfemen bij zeer jonge kinderen met een 

taalontwikkelingsstoornis soms moeilijk te onderscheiden. Ten tweede zijn er in het 

Nederlands wel normen voor het aantal woorden, maar niet voor het aantal morfemen bekend 

(Schlichting, 2006). Ten slotte werd in verschillende onderzoeken een hoge correlatie 

gevonden tussen het aantal morfemen en het aantal woorden in een taalsample, wat impliceert 

dat beide maten even betrouwbaar te gebruiken zijn (Parker & Brorson, 2005; Thordardottir, 

2016).   

Om een uitspraak te kunnen doen over de taalontwikkeling moesten kinderen 

voldoende bruikbare uitingen hebben geproduceerd. Volgens de TARSP-analyse zijn er 

minstens 40 bruikbare uitingen nodig om een goede uitspraak te kunnen doen over het 

taalniveau van het kind. Andere taalanalyses spreken van hogere aantallen, waarbij Moerman-

Coetsier en van Besien (1987) aangaven dat er bij een taalvertraagd kind minstens 110 

uitingen nodig zijn (Bol & Kuiken, 1989; Moerman-Coetsier & Van Besien, 1987; 

Schlichting, 2006; van Ierland e.a., 1999). Het risico van analyse van minder uitingen is dat 

het taalniveau van het kind te laag wordt ingeschat (Schlichting, 2006). In het geval van dit 

onderzoek produceerde slechts één kind binnen 50 beuren meer dan 40 bruikbare uitingen 

(gemiddeld 23 bruikbare uitingen per kind).  
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Het effect van een klein aantal uitingen was bij het berekenen van de MLU volgens 

Thordardottir (2016) klein. Zij toonde aan dat de MLU een zeer stabiele uitkomstmaat is. Een 

MLU berekend aan de hand van een samplegrootte van twaalf uitingen bleek een hoge 

correlatie te vertonen met de MLU van een samplegrootte van 100 uitingen (Thordardottir, 

2016). In dit onderzoek werd gekozen voor een afbreeknorm van tien items als minimum. Bij 

hogere afbreeknormen vielen er voor dit onderzoek te veel kinderen af. Ondanks het lage 

minimum vielen er vier kinderen af, zie Figuur 3. Het lage aantal uitingen zal waarschijnlijk 

resulteren in een onderschatting van het taalniveau van deze kinderen bij het bepalen van de 

RST-vi en RST-h. De MLU zal naar alle waarschijnlijkheid wel betrouwbaar bepaald kunnen 

worden.  

De vocalisatieduur werd berekend met behulp van uitkomsten van de LENA-software 

(LENA Research Foundation, 2016). Voor elk kind werd het aantal vocalisaties en de totale 

lengte van deze vocalisaties per opname door de LENA-software weergegeven. Om de 

vocalisatieduur te berekenen werd de totale vocalisatielengte gedeeld door het aantal 

vocalisaties (zie Tabel 5). 

3.4 Data-analyse 

Om de eerste onderzoeksvraag te beantwoorden werd er allereerst gekeken naar de 

overeenkomst tussen de Ruwe score in de Spontane Taal, gebaseerd op het aantal 

verschillende items (RST-vi) en de Oorspronkelijke Ruwe Score (ORS). Dit werd gedaan met 

behulp van een gepaarde t-test. Ook de RST-h werd met een gepaarde t-test vergeleken met 

de ORS. Volgens de centrale limietstelling kon worden aangenomen dat de 

steekproefgemiddelden van de steekproeven normaal waren verdeeld, omdat de 

onderzoeksgroep uit meer dan 30 proefpersonen bestond (n=42). Daarmee werd aan de 

assumptie van de normaalverdeling voldaan. Alle variabelen waren van intervalniveau (Field, 

2013). Bij alle statische analyses werd een significantieniveau van 5% gehanteerd. 

Hypothese: Schlichting en Lutje Spelberg (2010) gaven aan dat de aanwezigheid van een 

voor het kind onbekende volwassene de resultaten van de Schlichting Test voor Taalproductie 

(STTP) negatief kan beïnvloeden (Schlichting & Lutje Spelberg, 2010). In de vertrouwde 

thuisomgeving zal een jong kind mogelijk meer verschillende syntactische constructies laten 

horen dan tijdens de testafname van de STTP. Tevens bestond een tijdsverschil van 

gemiddeld 8 weken tussen het moment van de testafname en het moment van de LENA-

opname (zie Tabel 5). In die tijd hebben de kinderen een aantal logopedische behandelingen 

gekregen. Bovendien werd in de literatuur bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis een 

natuurlijke vooruitgang van de taalontwikkeling gezien (Bishop, 1997). Om die redenen werd 

verwacht dat beide Ruwe scores gemeten in de Spontane Taal hoger zouden zijn dan de 

Oorspronkelijke Ruwe Schlichtingscore. 

 Een eventueel effect van bovengenoemd tijdsverschil tussen de STTP-afname en de 

LENA-opname werd onderzocht door middel van een Pearson-correlatiecoëfficiënt. Het 

aantal weken dat was verstreken tussen de testafname en de LENA-opname werd gecorreleerd 

met het scoreverschil tussen de RST-vi en ORS (zie Tabel 5). Tevens werd de verstreken tijd 

gecorreleerd met het scoreverschil tussen de RST-h en de ORS. Hierbij werd een Pearson-

correlatiecoëfficiënt berekend. 

Hypothese: Kinderen konden met het toenemen van het tijdsverschil meer logopedische 

behandelingen ondergaan. Tevens werd aangenomen dat hun taalniveau met een toenemend 

tijdsverschil verder kon ontwikkelen (Bishop, 1997). Het verschil tussen de Ruwe scores in de 

Spontane Taal en de Oorspronkelijke Ruwe Schlichtingscore zou om die reden waarschijnlijk 

toenemen als het tijdsverschil groter was. Daarom werd er een positief lineair verband 

verwacht tussen de verstreken tijd en het scoreverschil tussen de twee RST’s en de ORS. Dit 

werd onderzocht met gebruikmaking van de Pearson-correlatiecoëfficiënt, eenzijdig getoetst. 
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 De tweede hoofdvraag betrof de vergelijking tussen de vocalisatieduur en de MLU. 

Om te bepalen of de MLU in dit onderzoek een indicatie kon geven van het gevonden 

taalniveau werd de MLU gecorreleerd met de RST-vi en de RST-h. De MLU werd tevens 

gecorreleerd met de ORS. Hierbij werd gebruik gemaakt van de Pearson-correlatiecoëfficiënt. 

Er werd eenzijdig getoetst. 

Hypothese: De Mean Length of Utterance (MLU) en de Ruwe scores in de Spontane Taal 

werden uit hetzelfde taalsample verkregen. Zowel de Schlichting Test voor Taalproductie als 

de MLU geven een indicatie van de ontwikkeling van de syntax (Dethorne e.a., 2005; 

Schaerlaekens, 2010). Hierbij werd aangenomen dat een langere gemiddelde zinslengte terug 

zou worden gezien in een hogere Ruwe score. Daarom werd verwacht dat de MLU en de twee 

RST’s positief met elkaar zouden correleren. De ORS werd dankzij de normering en 

validering van de STTP als meest betrouwbare variabele beschouwd, ondanks het 

tijdsverschil en de mogelijke invloed van de aanwezigheid van een vreemde volwassene bij 

de afname van de STTP. De taalontwikkeling van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis 

zal in de tijd tussen de STTP-afname en de LENA-opname zijn toegenomen (Bishop, 1997). 

Hoewel om deze reden werd verwacht dat de ORS lager zou zijn dan de twee Ruwe scores in 

de Spontane Taal, werd wel verwacht dat een hogere ORS positief en lineair zou 

samenhangen met een hogere MLU. Daarom werd de Pearson-correlatiecoëfficiënt éénzijdig 

getoetst.  

Om te bepalen of de vocalisatieduur een indicatie kon geven van de gemiddelde 

uitingslengte werd deze variabele ten slotte gecorreleerd met de MLU.  

Hypothese: Aangezien een langere uiting meer tijd kost om te produceren, werd verwacht dat 

kinderen die gemiddeld meer woorden in een uiting produceerden een langere vocalisatieduur 

zouden hebben. Dit zou naar alle waarschijnlijkheid resulteren in een positieve lineaire relatie 

tussen de vocalisatieduur en de MLU. Om genoemd verband te onderzoeken werd gebruik 

gemaakt van de Pearson-correlatiecoëfficiënt, waarbij éénzijdig werd getoetst. 
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4. Resultaten 

4.1 Hoofdvraag 1 

De vergelijking tussen Ruwe score in de Spontane Taal en de Oorspronkelijke Ruwe 

Schlichtingscore 

In de eerste analyse werd de RST-vi vergeleken met de Oorspronkelijke Ruwe Score (ORS). 

De hypothese was dat de RST-vi gelijk aan of hoger zou zijn dan de ORS (zie Tabel 6). Dit 

werd getest met behulp van een gepaarde t-test, zie Figuur 4. Uit de analyse bleek dat 

kinderen in thuissituatie (M=3.76, SD=1.358) in tegenstelling tot de verwachting een lagere 

score behaalden dan in de testsituatie (M=4.33, SD=2.323). Dit verschil, 0.571, 95% BI [-

.001, 1.144], was significant, t(41) = 2.016, p=0.05 (tweezijdig getoetst). 

Ten tweede werd het verschil tussen de RST-h en de ORS onderzocht. Hierbij was de 

hypothese dat de RST-h hoger zou zijn dan de ORS. De resultaten van de paired samples t-

test zijn in Figuur 5 weergegeven. De RST-h (M=4.62, SD=2.785) bleek in vergelijking met 

de ORS (M=4.33, SD=2.323) gemiddeld hoger te zijn. Dit verschil was niet significant, 

p=0.486. Er kon daarmee niet worden aangetoond dat de twee ruwe scores werkelijk van 

elkaar verschilden.  

Zoals eerder vermeld werd er een effect van het tijdsverschil tussen de testafname en 

de LENA-opname op de hoogte van de Ruwe score in de Spontane Taal verwacht. Tegen de 

verwachting in bleek de RST-vi lager te zijn dan de ORS, de RST-h bleek niet te verschillen 

van de ORS. Een eventueel gevonden overeenkomst  tussen het tijdsverschil en het verschil in 

de RST’s en de ORS zal daardoor waarschijnlijk berusten op toeval en geen betekenisvolle 

uitkomst zijn. Een berekening van het effect van het tijdsverschil was dan ook niet zinvol. Er 

is daarom afgezien van deze analyse.  

4.2 Hoofdvraag 2 

Onderzoek naar de correlatie tussen de vocalisatieduur en de MLU 

Allereerst werd de correlatie tussen de MLU en de RST-vi bepaald. De hypothese was dat de 

MLU als maat voor de ontwikkeling van de syntax positief zou correleren met de ruwe score. 

De analyse liet zien dat er inderdaad een significante positieve samenhang bestond tussen de 

MLU en de RST-vi (r=0.729, p<.001), zie Figuur 6.  

 Vervolgens werd de correlatie tussen de MLU en de RST-h bepaald. Ook bij deze 

berekening werd een positieve correlatie verwacht tussen de MLU en de RST-h. De resultaten 

van deze analyse zijn weergegeven in Figuur 7. Hieruit bleek dat er een significante positieve 

samenhang bestond tussen de MLU en de RST-h (r=0.559, p<.001).  

De volgende analyse betrof de berekening van de correlatie tussen de MLU en de 

ORS, waarbij werd verwacht dat deze positief zouden samenhangen. Uit de analyse kwam 

inderdaad een significante positieve correlatie naar voren, zie Figuur 8 (r=0.789, p<.001, 

eenzijdig getoetst).  

Ten slotte werd de correlatie tussen de vocalisatieduur en de MLU onderzocht. De 

resultaten van deze analyse zijn weergegeven in Figuur 9. De verwachting was dat de 

vocalisatieduur positief zou correleren met de MLU. In tegenstelling tot deze hypothese bleek 

er geen correlatie te bestaan tussen de MLU en de vocalisatieduur van LENA (r=0.219, 

p=0.164).  
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Figuur 6. Vergelijking tussen de Mean Length 

of Utterance (MLU) en de Ruwe score in de 

Spontane Taal, gebaseerd op het aantal 

verschillende items (RST-vi) 

Figuur 7. Vergelijking tussen Mean Length of 

Utterance (MLU) en Nieuwe Hoogste Ruwe 

Score (RST-h) 

 

Figuur 8. Vergelijking tussen de Mean Length 

of Utterance (MLU) en de Oorspronkelijke 

Ruwe Schlichtingscore (ORS) 

Figuur 9. Correlatie tussen de Gemiddelde 

Vocalisatieduur en de Mean Length of 

Utterance (MLU) 

Figuur 5. Vergelijking Ruwe score in de 

Spontane Taal, gemeten aan de hand van de 

hoogste item (RST-h) met de 

Oorspronkelijke Ruwe Score (ORS) 
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Figuur 4. Vergelijking tussen de Ruwe score 

in de Spontane Taal, gebaseerd op het aantal 

verschillende items (RST-vi) en de 

Oorspronkelijke Ruwe Schlichtingscore 

(ORS) 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

RST-vi ORS



19 
 

5. Discussie 

In de logopedische praktijk wordt het productieve taalniveau normaliter met behulp van de 

Schlichting Test voor Taalproductie (STTP) of een analyse van de spontane taal bepaald 

(Schlichting & Lutje Spelberg, 2010). De Language ENvironment Analysis (LENA) is een 

instrument dat de taalomgeving en de taalproductie van een kind in kaart kan brengen. Het 

bestaat uit een opnameapparaat (de DLP) dat door kinderen in een T-shirt gedragen kan 

worden en software dat de audiosamples op basis van parameters zoals toonhoogte en 

luidheid segmenteert en analyseert. Doordat de DLP in de thuisomgeving wordt gedragen 

wordt het taalniveau van kinderen met een taalstoornis niet beïnvloed door de aanwezigheid 

van een onbekende volwassene. Ouders kunnen ervoor kiezen om het apparaat op een voor 

hun geschikt moment aan of uit te zetten en de taal van het kind kan op afstand worden 

geanalyseerd. LENA zou daardoor als onderzoeksinstrument van het taalniveau in theorie 

goed aansluiten bij de adviezen van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg rondom Zorg 

2.0 (Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, 2010).  

In deze studie werden twee toepassingen van LENA bij het onderzoek naar het 

taalniveau van jonge kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) onderzocht (LENA 

Research Foundation, 2016). Ten eerste werd onderzocht of er op basis van een spontaan 

taalsample, verkregen uit de LENA-opnames, een ruwe score van de Schlichting Test voor 

Taalproductie (STTP) kon worden bepaald. Syntactische constructies uit het spontane 

taalsample werden vertaald naar Ruwe scores in de Spontane Taal (RST). Deze werden 

vergeleken met de Oorspronkelijke Ruwe Score (ORS) van de STTP. Op basis van de 

literatuur werd daarbij verwacht dat kinderen in de thuissituatie meer zinspatronen zouden 

laten horen dan in de testsituatie. Tevens werd de STTP op een eerder moment afgenomen 

dan de LENA-opnames werden gemaakt. In dit tijd ondergingen de kinderen enkele 

logopedische behandelingen en werd een natuurlijke vooruitgang van het taalniveau verwacht, 

waardoor de RST’s waarschijnlijk hoger zouden zijn dan de ORS (Bishop, 1997; Schlichting 

& Lutje Spelberg, 2010).  

 Aan de hand van transcripties van de spontane taal werden twee alternatieve ruwe 

Schlichtingscores bepaald. De eerste, de RST-vi (Ruwe score op basis van de Spontane Taal, 

gebaseerd op het aantal verschillende items) werd berekend door het aantal verschillende 

zinsconstructies die een score hadden gekregen bij elkaar op te tellen. Tevens werden de 

afbreekregels van de STTP gehanteerd bij het bepalen van de RST-vi. Dit hield in dat een 

item niet werd meegerekend wanneer het meer dan vijf punten verschilde van zijn 

voorganger. Deze berekening komt het meest overeen met de manier waarop de ruwe score 

van de STTP wordt bepaald. Bij de tweede, de RST-h (Ruwe score op basis van de Spontane 

Taal, gebaseerd op de hoogste score) werden de items die het kind niet had geproduceerd 

buiten beschouwing gelaten. Het hoogst gevonden item werd vertaald naar een nieuwe ruwe 

score.  

In de handleiding van de STTP wordt aangegeven dat de aanwezigheid van een 

onbekende volwassene een negatieve invloed kan hebben op de score (Schlichting & Lutje 

Spelberg, 2010). In een vertrouwde omgeving is deze invloed niet aanwezig, waardoor 

kinderen waarschijnlijk meer gevarieerde zinspatronen laten horen. Tevens bestond er een 

tijdsverschil tussen de afname van de STTP en de LENA-opname. In die tijd ontvingen de 

kinderen enkele logopedische behandelingen bij het expertisecentrum en werd op basis van de 

literatuur een natuurlijke voortuitgang van de taalontwikkeling verwacht (Bishop, 1997; 

Rudolph & Leonard, 2016). Bovengenoemde factoren leidden in dit onderzoek tot de 

hypothese dat de kinderen in de thuissituatie een hogere ruwe score zouden behalen dan 

tijdens de afname van de STTP. De RST-h zou daarbij waarschijnlijk de hoogste zijn door de 

manier waarop deze werd berekend. Tegen de verwachtingen in bleek uit de analyse dat de 

RST-vi significant lager was dan de Oorspronkelijke Ruwe Score (ORS). De RST-h was 
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gemiddeld iets hoger dan de ORS, maar dit verschil bleek niet significant te zijn. Ook deze 

uitkomst was van tevoren niet verwacht.   

Er zijn verschillende mogelijke verklaringen voor deze discrepantie. Ten eerste kan 

het verklaard worden door het gemiddeld lage aantal bruikbare uitingen. Schlichting (2006) 

gaf aan dat een taalsample van minder dan 40 uitingen een onderschatting van het werkelijke 

taalniveau kan geven (Schlichting, 2006). Moerman-Coetsier en Besien (1987) spraken zelfs 

van een ondergrens van 110 uitingen voor kinderen met een TOS (Moerman-Coetsier & Van 

Besien, 1987). In het huidige onderzoek produceerden de kinderen binnen 50 beurten 

gemiddeld 23 bruikbare uitingen. Mogelijk is het taalniveau van de onderzoeksgroep daardoor 

onderschat. Er was één kind dat binnen het transcript van 50 beurten meer dan 40 bruikbare 

uitingen had geproduceerd. Toen zijn scores werden bekeken bleek ook hij tijdens de LENA-

opname lager te scoren dan tijdens het testmoment (RST-vi=5, RST-h=5, ORS=6). Dit zou 

erop kunnen wijzen dat kinderen met een TOS in het dagelijkse leven minder syntactische 

structuren gebruiken dan dat zij beheersen. Om dit te bewijzen zou er nader onderzoek 

moeten worden gedaan waarbij de syntactische constructies van kinderen met een TOS op 

basis van grotere taalsamples worden bepaald.  

Een tweede mogelijke verklaring voor het verschil tussen de verwachting en de 

werkelijke gevonden ruwe scores is het ontbreken van visuele informatie in de 

transcriptiefase. Om accuraat te kunnen parafraseren is informatie over de context 

noodzakelijk. Daarom wordt bij de spontane taalanalyse aanbevolen dat de onderzoeker ook 

degene is die de gemaakte taalsamples transcribeert (Schlichting, 2006). Deze visuele 

informatie was bij de LENA-opnames niet voorhanden. Mogelijk zijn hierdoor meer uitingen 

als onverstaanbaar gemarkeerd dan als deze informatie wel beschikbaar was. Dit heeft 

mogelijk geresulteerd in een onderschatting van het taalniveau van deze kinderen, wat de 

lagere ruwe scores zou kunnen verklaren. Om te compenseren voor het gebrek aan visuele 

informatie zou het noodzakelijk zijn om gebruik te maken van situatiebeschrijvingen, of 

zouden ouders ingeschakeld kunnen worden om te helpen bij het parafraseren. Tevens is het 

aan te bevelen om in de toekomst videobeelden toe te voegen aan de LENA-opnames. 

Daarmee zou niet alleen het parafraseren worden vergemakkelijkt, maar kan tevens 

waardevolle informatie over bijvoorbeeld de motorische ontwikkeling worden meegenomen 

in de analyse. Voor toekomstig onderzoek zou het interessant zijn om te onderzoeken of een 

analyse gedaan door een onderzoeker die in de situatie aanwezig was verschilt van een 

analyse gedaan door een onderzoeker die hetzelfde taalsample blind transcribeert.  

Een derde argument voor de gevonden discrepantie is dat tijdens het coderen van de 

bruikbare uitingen werd ervaren dat enkele syntactisch correcte zinsconstructies niet aan een 

item van de Schlichting Test voor Taalproductie konden worden gekoppeld. Dit betroffen 

bijvoorbeeld uitingen die bestonden uit een onderwerp, een werkwoord en twee componenten 

of vraagzinnen met een vraagwoord. Het gebruik van vraagwoorden wordt bij normaal 

ontwikkelende kinderen vanaf de differentiatiefase gezien (Schaerlaekens, 2010). Wanneer 

een kind met een TOS deze syntactische constructie gebruikt, geeft dit een indicatie van zijn 

taalniveau. In de analyse zijn deze uitingen niet gecodeerd, of hebben een lage score 

gekregen. De hogere score op de STTP impliceert dat als kinderen de hogere items van de 

STTP wel kunnen imiteren, zij deze nog niet in de spontane taal kunnen produceren. Mogelijk 

kan dit de lage score op de RST-vi en de RST-h verklaren. 

Bovengenoemde verklaring impliceert dat de oorzaak van de discrepantie tevens 

gezocht kan worden in de Schlichting Test voor Taalproductie (STTP) zelf. De uitingen uit de 

STTP worden door de onderzoeker voorgedaan en ondersteund door uitgebreide visuele 

informatie. Deze ondersteuning is ontwikkeld om ervoor te zorgen dat kinderen de uitingen 

die zij moeten imiteren op basis van de visuele informatie begrijpen. Voor imitatie is begrip 

immers niet noodzakelijk (Schlichting & Lutje Spelberg, 2010). Doordat elke doeluiting 
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wordt voorgedaan door de onderzoeker, wordt deze zowel bij het kind als bij de onderzoeker 

zelf geprimed. Priming kan ervoor zorgen dat het kind een uiting makkelijker produceert en 

dat de onderzoeker de uiting makkelijker herkent (Bock, Dell, Chang, & Onishi, 2007). De 

priming gecombineerd met de visuele ondersteuning zorgt er mogelijk voor dat de taal van het 

kind bij de testafname wordt overschat. Deze overschatting van het taalniveau compenseert 

mogelijk voor de effecten van de vertrouwde omgeving, het aantal ontvangen behandelingen 

en de natuurlijke vooruitgang van het taalniveau. Dit zou verklaren waarom de Ruwe scores 

van de Spontane Taal niet hoger zijn dan de Schlichting Test voor Taalproductie.  

De discrepantie in de uitkomsten van dit onderzoek zou tevens kunnen worden 

verklaard door de manier van afnemen van de STTP. De STTP is gebaseerd op functionele 

imitatie. Daarbij wordt aangenomen dat een kind een item enkel kan imiteren als hij de 

onderliggende syntactische constructie beheerst. Het nadeel van functionele imitatie wordt 

door Schlichting zelf aangegeven. Het is voor het succesvol imiteren van een uiting namelijk 

niet nodig om de boodschap te begrijpen (Schlichting, 2006; Schlichting & Lutje Spelberg, 

2010). De lage score op de RST-vi ten opzichte van de hogere ORS zou erop kunnen wijzen 

dat de kinderen uit deze studie de zinsconstructies uit de STTP wel kunnen imiteren, maar 

niet kunnen gebruiken omdat zij deze niet begrijpen. In dat geval zou de STTP de 

taalvaardigheden van kinderen met een TOS in de spontane situatie overschatten. Voordat 

hier sluitende uitspraken over kunnen worden gedaan zal dit onderzoek bij grotere 

taalsamples moeten worden herhaald. 

De STTP is genormeerd bij 635 normaal ontwikkelende kinderen van 1;9 tot 7;3 jaar 

oud. De normgroep met een TOS is beduidend kleiner. Deze groep bestond uit 63 kinderen 

van 4;8 tot 7;0 jaar oud (Schlichting & Lutje Spelberg, 2010, p. 73). Met een gemiddelde 

leeftijd van 3;4 is de onderzoeksgroep van deze studie jonger dan die van de STTP. Het is dan 

ook niet duidelijk of de Schlichting Test specifiek genoeg is om het taalniveau van deze jonge 

kinderen met een taalontwikkelingsstoornis te onderzoeken. Dit wordt ondersteund door 

eerder genoemd argument, waarbij sommige syntactisch correcte constructies niet gekoppeld 

konden worden aan een item van de STTP. 

Een verklaring voor de discrepantie tussen de verwachting en de uiteindelijke lage 

score zou nog gezocht kunnen worden in taalproblemen specifiek op het gebied van de 

semantiek. Kinderen met semantische problemen hebben een beperktere zins- en 

werkwoordrepertoire ( Manders e.a., 2013; Schaerlaekens, 2010). Het kost hen meer tijd om 

woorden uit hun semantische geheugen op te halen. Bij de STTP worden de syntactische 

constructies door het kind geïmiteerd. Zij hoeven deze dus niet zelf te bedenken. Dit zou 

ervoor kunnen zorgen dat zij tijdens de testafname meer constructies lijken te beheersen dan 

dat zij in de thuissituatie laten horen. Dit zou verder onderzocht kunnen worden aan de hand 

van analyse van het aantal verschillende werkwoorden dat de kinderen in de taalsamples 

hebben geuit. 

Ten slotte is het nog mogelijk dat de verwachtingen in dit onderzoek onjuist waren. De 

onjuiste verwachtingen zouden aan de ene kant verklaard kunnen worden door de relatief 

korte periode tussen de testafname en de LENA-opname. De kinderen hebben in die 8 weken 

mogelijk nog niet voldoende vooruitgang kunnen maken om tot significant hogere 

Schlichtingscores te leiden. De manier van afname van de STTP met gebruikmaking van 

visuele ondersteuning en functionele imitatie compenseert mogelijk voor de onbekende 

situatie. Indien dat het geval is, zou de overeenkomst tussen de RST-h en de ORS impliceren 

dat de RST-h gebruikt kan worden om een Schlichtingscore in de Spontane Taal te berekenen. 

De onjuiste verwachtingen kunnen aan de andere kant verklaard worden doordat de 

Schlichting Test voor Taalproductie een ander linguïstische dimensie onderzoekt dan de 

spontane taalanalyse. Dit zou betekenen dat een spontane taalanalyse niet gebruikt kan 
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worden om een Schlichtingscore te bepalen. De gevonden overeenkomst tussen de RST-h en 

de ORS zou dan geheel berusten op toeval.  

 

In het tweede deel van het onderzoek werd onderzocht of de vocalisatieduur, een maat die 

berekend kan worden aan de hand van automatische uitkomsten van de LENA-software, een 

indicatie van de gemiddelde uitingslengte kan geven. De vocalisatieduur werd daartoe 

vergeleken met de Mean Length of Utterance (MLU). De LENA-software maakt met behulp 

van de analyse van het spraaksignaal een inschatting van het aantal vocalisaties van een kind 

en van de lengte van deze vocalisaties. De hypothese van dit onderzoek was dat de 

vocalisatieduur langer zou zijn als kinderen gemiddeld langere zinnen maken. Dit werd 

onderzocht door de vocalisatieduur te correleren aan de Mean Length of Utterance (MLU).  

Doordat complexiteit van syntactische constructies tot een zekere hoogte samen gaat 

met het aantal woorden in een zin, geeft de MLU een inschatting van het taalniveau van 

kinderen. Tevens is het een sensitieve maat voor het bestaan van een TOS gebleken (Aram 

e.a., 1993; Dethorne e.a., 2005; Parker & Brorson, 2005). In dit onderzoek werd de MLU 

bepaald op basis van het gemiddeld aantal woorden per bruikbare uiting. Thordardottir (2016) 

toonde aan dat een MLU berekend aan de hand van 12 uitingen zeer sterk correleerde met een 

MLU berekend aan de hand van 100 uitingen (Thordardottir, 2016). Ondanks het lage aantal 

uitingen in dit onderzoek (in 50 beurten gemiddeld 23 bruikbare uitingen per kind) was de 

MLU bij een hoger aantal uitingen waarschijnlijk niet anders uitgevallen.  

Uit de analyse kwam allereerst naar voren dat de MLU met alle Ruwe scores, zowel 

degene bepaald op basis van de Spontane Taal als de Oorspronkelijke Ruwe Score, 

correleerde. Dit impliceert dat de MLU, zoals in eerdere onderzoeken bewezen, een indicatie 

kan geven van het taalniveau van deze jonge kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. In 

dit onderzoek is geen vergelijking gemaakt tussen de gevonden MLU en de MLU van 

kinderen zonder een taalontwikkelingsstoornis (zie Tabel 3; Schlichting, 2006). Het is daarom 

onduidelijk in hoeverre deze twee variabelen van elkaar verschilden. Verder onderzoek naar 

deze verschillen is aan te bevelen. 

Ten tweede bleek uit de analyse dat de vocalisatieduur, in tegenstelling tot de 

verwachting, niet met de MLU correleerde. Dit geeft aan dat de gemiddelde vocalisatieduur, 

zoals die uit LENA berekend kan worden, geen bruikbare maat is om het gemiddeld aantal 

woorden per uiting van kinderen met een TOS in te schatten. Er zijn hiervoor een aantal 

verklaringen. Een eerste mogelijke verklaring is de manier waarop de vocalisaties door LENA 

worden berekend. De vocalisatiegrenzen worden door LENA bepaald aan de hand van 300 ms 

stilte voorafgaand en aansluitend aan een spraaksignaal. Onderbroken uitingen worden geteld 

als meerdere vocalisaties en lange stukken monoloog werden geteld als één. Dit heeft de 

berekening van het aantal vocalisaties en de lengte van deze vocalisaties waarschijnlijk 

verstoord.  

Een andere mogelijke verklaring ligt verscholen in verschillende momenten waarop de 

MLU en de vocalisatielengte zijn berekend. De MLU werd bepaald door het gemiddelde 

aantal woorden per bruikbare uiting in de transcripten te berekenen. Deze transcripten 

bestonden uit 50 beurten tussen ouder en kind, die werden verkregen uit ongeveer 20 minuten 

aan geluidsfragment. De vocalisatieduur werd berekend over de gehele opname van 

gemiddeld 12 uur. Het is niet duidelijk of dit verschil kon verklaren waarom de 

vocalisatieduur niet correleerde met de vocalisatieduur. Het onderzoek van Thordardottir 

(2016) gaf aan dat de MLU in kleinere samples goed correleerde met een MLU in een groter 

sample (Thordardottir, 2016). Het is daardoor aannemelijk dat de MLU in dit onderzoek ook 

bij berekening over de gehele dag ongeveer hetzelfde zou zijn gebleven. Een effect van de 

afnametijd is daardoor onwaarschijnlijk.  
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Ten slotte is de LENA-software niet in staat om woorden in het spraaksignaal te 

herkennen. Zo kan het geen onderscheid maken tussen bruikbare en onbruikbare uitingen of 

haperingen in het taalsample. Elk geluid dat werd herkend als spraak wordt door LENA 

meegenomen bij de berekening van het aantal vocalisaties en de vocalisatielengte. Het 

ontbreken van een correlatie tussen de vocalisatieduur en de MLU suggereert dat de 

vocalisatieduur meer een beeld van de mate van spraakproductie, dan van het aantal woorden 

per uiting. 

Al met kwamen de uitkomsten van de analyses verrassend genoeg niet overeen met de 

vooropgestelde verwachtingen. De Ruwe scores in de Spontane Taal (RST) bleken lager te 

zijn dan, of niet significant te verschillen van de Oorspronkelijke Ruwe Schlichtingscore 

(ORS). Dit kon enerzijds worden verklaard door een onderschatting van het taalniveau door 

de manier van spontane taalanalyse. Anderzijds bestond er een mogelijke overschatting van 

het taalniveau door de Schlichting Test voor Taalproductie. Dit impliceert dat de Schlichting 

Test voor Taalproductie voor jonge kinderen mogelijk niet specifiek genoeg is om een 

taalontwikkelingsstoornis in kaart te brengen. Er bestaan echter ook aanwijzingen dat de 

nadelen van de aanwezigheid van een voor het kind onbekende volwassene worden 

gecompenseerd door de manier van testafname. Dit wordt onderschreven door de 

overeenkomst tussen de ORS en de RST-h. Voordat hier sluitende uitspraken over kunnen 

worden gedaan, is echter uitgebreider onderzoek nodig.  

Bij de tweede onderzoeksvraag bleek de vocalisatieduur niet te correleren met de 

Mean Length of Utterance. Het is daarmee onwaarschijnlijk dat de vocalisatieduur een 

uitspraak kan doen over het gemiddeld aantal woorden per uiting van kinderen met een TOS. 

Door de manier van berekenen is het aannemelijk dat de vocalisatieduur wel een indicatie kan 

geven van de hoeveelheid spraak van het kind. Het is onduidelijk of de vocalisatieduur bij 

kinderen met een TOS afwijkt van die van kinderen met een normaal verlopende 

taalontwikkeling. Ook hier is nader onderzoek nodig voordat hier sluitende uitspraken over 

kunnen worden gedaan.   
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6. Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek 

Op basis van dit onderzoek konden geen sluitende uitspraken worden gedaan over de manier 

waarop LENA het taalniveau van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis in kaart kan 

brengen. De overeenkomst tussen de Ruwe score in de Spontane Taal, bepaald aan de hand 

van het hoogst gevonden item en de Oorspronkelijke Ruwe Score suggereert dat 

eerstgenoemde variabele gebruikt kan worden om een Schlichtingscore in de spontane setting 

te bepalen. De STTP geeft, zoals hij nu wordt afgenomen, wel een indruk van de syntactische 

constructies die het kind beheerst, maar niet perse van degene die het uit. Wanneer de 

overeenkomst tussen de RST-h en de ORS ook in grotere onderzoeken wordt gevonden zou 

dit betekenen dat er een gedetailleerd overzicht kan worden gemaakt van de syntactische 

constructies die het kind daadwerkelijk uit. Tegelijkertijd zou op basis van het hoogst 

gevonden item een STTP-score bepaald kunnen worden, wat het diagnostische traject 

versnelt. 

Hoewel de vocalisatieduur niet correleerde met de Mean Length of Utterance is het 

interessant om te onderzoeken of de vocalisatieduur bij kinderen met een 

taalontwikkelingsstoornis afwijkt van die bij kinderen die een normale taalontwikkeling 

doorlopen. Een significant verschil tussen deze twee groepen zou impliceren dat de 

vocalisatieduur ingezet kan worden als instrument bij het onderzoek naar 

taalontwikkelingsstoornissen en de evaluatie van behandeling. De LENA-software kan geen 

woorden herkennen in het spraakgeluid. Daardoor zal de vocalisatieduur waarschijnlijk 

gebruikt kunnen worden als screeningsinstrument of als algemene indicator van de 

hoeveelheid spraak die het kind gedurende een dag uit. 

De beschikbare transcripten zouden tevens ingezet kunnen worden als materiaal voor 

toekomstig onderzoek. Aan de hand van deze data zou bijvoorbeeld een analyse kunnen 

worden gemaakt van het aantal verschillende soorten uitingen die kinderen met een 

taalontwikkelingsstoornis produceren. Er zijn voor de éénwoordfase in het Nederlands 

schattingen bekend van het percentage vaste uitdrukkingen, werkwoorden, zelfstandig 

naamwoorden en bijvoeglijk naamwoorden. Dit zijn echter percentages voor kinderen met een 

normale taalontwikkeling (Schlichting, 2006). De data van dit onderzoek zou gebruikt kunnen 

worden voor het onderzoek naar percentages vaste uitdrukkingen in de meerwoordfase alswel 

voor percentages binnen de groep kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. Omdat er ook 

transcripties zijn van normaal ontwikkelende kinderen zouden deze percentages met een 

normaal ontwikkelende populatie, gematcht op leeftijd en op taalniveau vergeleken kunnen 

worden. 

De data zou tevens gebruikt kunnen worden voor het onderzoek naar voorspellers van 

het effect van logopedische behandeling. Het is bekend dat sommige kinderen met een TOS 

succesvol behandeld worden, maar dat taalontwikkelingsstoornissen bij andere kinderen 

persisteren. Dit heeft ernstige implicaties voor het toekomstperspectief van de laatste groep 

(Manders e.a., 2013, p. 166). De vooruitgang wordt onderzocht met behulp van een herhaling 

van de Schlichting Test voor Taalproductie, maar het is van te voren niet te duiden welk kind 

vooruit zal gaan en welk kind dit niet doet. Transcripten van tweede LENA-opnames zouden 

vergeleken kunnen worden met transcripten van de eerste opname om risicofactoren te 

definiëren. Er kan daarbij bijvoorbeeld gekeken worden naar het ontwikkelen van 

tweewoordzinnen in combinatie met werkwoorden (Rudolph & Leonard, 2016). Of naar de 

verhouding tussen vaste uitdrukkingen en adequate reacties. In een dergelijk onderzoek 

zouden dan tevens achtergrondvariabelen meegenomen kunnen worden. In andere 

onderzoeken worden factoren zoals het opleidingsniveau van ouders, geboorteplaats en 

familiegeschiedenis benoemd als risicofactor voor het bestaan van een TOS (Prathanee, 

Thinkhamrop, & Dechongkit, 2007; Reilly e.a., 2010).  
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De voordelen van het gebruik van opnames om een taalontwikkelingsstoornis te 

identificeren zijn niet te onderschatten. De ontwikkeling van taal is niet alleen afhankelijk van 

de capaciteiten van het kind, maar ook van de input van het systeem rondom het kind. Een 

logopedist probeert door middel van de anamnese inzicht te krijgen in de werking van dit 

systeem, maar kan dan alleen afgaan op degenen die er onderdeel van zijn. Een objectiever 

beeld kan verkregen worden door het gebruik van opnameapparatuur. Ouders gaven in 

onderzoek van van Alphen (2017) aan dat zij het vestje van LENA vergaten (Alphen e.a., 

2017). Er zal dan ook een zeer betrouwbaar en natuurlijk beeld verkregen worden van het hele 

systeem. Daarop kunnen er specifieke behandeldoelen worden opgesteld om waar nodig de 

werking van het systeem te verbeteren. Op dit moment lopen er binnen Taal in Beeld enkele 

onderzoeken naar de interactie tussen ouder en kind. De uitkomsten daarvan zouden kunnen 

worden aangegrepen om te bezien wat de invloed van ouderuitingen is op de taalontwikkeling 

van kinderen met een taal en/of spraakstoornis (Ongepubliceerd onderzoek binnen Taal in 

Beeld).   
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7. Conclusie 

Concluderend bleken de verwachtingen niet overeen te komen met de werkelijk gevonden 

uitkomsten. De bepaalde Ruwe scores van de Spontane Taal bleken beide lager dan verwacht. 

Het is onduidelijk waardoor dit werd veroorzaakt. Aan de ene kant werd het taalniveau in de 

spontane setting mogelijk onderschat door een klein aantal bruikbare uitingen en het 

ontbreken van visuele informatie. Anderzijds werd het taalniveau bij de afname van de 

Schlichting Test voor Taalproductie mogelijk overschat door de manier van afname waarbij 

gebruik wordt gemaakt van functionele imitatie. Een derde mogelijkheid is dat de spontane 

taalanalyse een ander linguïstisch domein in kaart brengt dan de Schlichting Test voor 

Taalproductie doet. De uitkomsten zouden dan volledig op toeval berusten. Tenslotte is het 

mogelijk dat de verwachtingen te hoog waren gesteld. Als dit het geval is, suggereert de 

overeenkomst tussen de RST-h en de ORS dat de RST-h gebruikt zou kunnen worden om een 

ruwe Schlichtingscore in de spontane taal te berekenen. Er is echter meer onderzoek met 

grotere taalsamples en bij kinderen zonder een taalontwikkelingsstoornis nodig voordat hier 

sluitende uitspraken over kunnen worden gedaan.  

 Het tweede deel van het onderzoek was gericht op de correlatie tussen de 

vocalisatieduur en de Mean Length of Utterance (MLU). Ook hier werd de verwachting niet 

waargemaakt. De vocalisatieduur bleek niet te correleren met de MLU. Dit werd mogelijk 

verklaard doordat de LENA-software onbruikbare uitingen, herhalingen, stotters en 

zelfverbeteringen heeft meegenomen bij het bepalen van het aantal vocalisaties en de lengte 

daarvan. Het is daardoor onwaarschijnlijk dat de vocalisatieduur een uitspraak kon doen over 

de gemiddelde uitingslengte. Voordat kan worden gesteld dat de vocalisatieduur niet op een 

andere manier ingezet kan worden binnen het onderzoek naar het taalniveau van kinderen met 

en zonder een taalontwikkelingsstoornis is verder onderzoek noodzakelijk.  

 Desondanks is LENA een mogelijke waardevolle aanvulling op de huidige testen, 

omdat het in staat is om een zeer natuurlijk taalsample op te nemen. Ouder en kind vergeten 

de aanwezigheid van het apparaat en zullen daardoor op een natuurlijke manier met elkaar 

omgaan (Alphen e.a., 2017). Het voordeel ten opzichte van de Schlichting Test voor 

Taalproductie is bovendien dat een overzicht kan worden gemaakt van de syntactische 

constructies die het kind daadwerkelijk gebruikt. Tevens kan de taalomgeving van het kind in 

kaart worden gebracht. Op basis van de uitgevoerde analyses leek het niet mogelijk om een 

ruwe Schlichtingscore te bepalen aan de hand van de spontane taalsamples. Tevens leek de 

vocalisatieduur niet geschikt om uitspraken te doen over de gemiddelde uitingslengte. Het is 

onduidelijk of deze uitkomsten op een andere wijze een indicatie kunnen geven van het 

taalniveau van jonge kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. LENA zou wel kunnen 

worden ingezet om een spontane taalanalyse te maken, waarbij de taal van het kind in de 

thuissituatie in kaart wordt gebracht. Aan de hand van de LENA-software kunnen de juiste 

fragmenten om te transcriberen worden gekozen. De onderzoeker zou de taalsamples op 

afstand kunnen transcriberen waardoor LENA als instrument mogelijkerwijs goed binnen de 

adviezen van de RVZ rondom Zorg 2.0 zou kunnen passen (Raad voor de Volksgezondheid 

en Zorg, 2010).  
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Bijlage I: Schlichting Test voor Taalproductie 

Item Moeilijkheid Syntactische structuur Doeluiting 

1 1 Eénwoordzin Pop/auto 

2 2 Onderwerp + bijwoordelijke 

bepaling: tweewoordzin 

Die hier/die ook 

3 3 Onderwerp + werkwoord Die slapen/die lopen 

4 4 Onderwerp + lijdend 

voorwerp/bijwoordelijke 

bepaling + werkwoord 

Die water drinken/die ook 

drinken 

5 6 Onderwerp + hulpwerkwoord + 

infinitief 

Die moet eten/die gaat liggen 

6 7 Negatief ‘niet’ Die kan niet 

7 5 Bijwoordelijke bepaling + 

onbepaald lidwoord + 

zelfstandig naamwoord 

Ook een vis/ook een eend 

8 8 Onderwerp + werkwoord + 

bijwoordelijke bepaling 

(ongesplitst 

voornaamwoordelijk bijwoord) 

Die moet hierop/die hoort 

hierbij 

9 9 Onderwerp + hulpwerkwoord + 

lijdend voorwerp + 

bijwoordelijke bepaling 

(inversievolgorde) 

Nou wil ik deze 

10 11 Onderwerp + werkwoord + 

lijdend voorwerp + twee 

bijwoordelijke bepalingen 

Die heb ik thuis ook 

11 10 Onderwerp + werkwoord + drie 

zinsdelen 

Nou zet ik deze hier/nou moet 

deze weer hier 

12 12 Hoofdzin met lijdend 

voorwerpzin, verbonden door 

‘waar’ 

Ik weet waar deze woont/ik 

weet waar die moet 

13 13 Geen + zelfstandig naamwoord Geen ogen 

14 16 Hoofdzin met lijdend 

voorwerpzin, verbonden door 

‘dat’ 

Ik denk dat ik de … neem 

15 14 Achterzetsel (de trap) op 

16 15 Woordgroep van 3-4 elementen 

met onzijdig zelfstandig 

naamwoord voorafgegaan door 

bepaald lidwoord 

(zit) voor het kleine (raam) 

17 18 Afhankelijke vraag met ‘er’ Ik weet hoeveel dit er zijn 

18 17 Onderwerpzin Die ik in mijn hand heb is 

zwart/rood 

19 19 Bijzin ingeleid door ‘omdat’ Omdat ie…persoonsvorm 

20 20 Beknopte bijzin 2 met ‘om te’ Ik geef hem de schaar om te 

knippen 

21 21 Nevengeschikte zin met ‘maar’ Deze kan wél vliegen, maar 

deze niet 

22 25 Onzijdig bepaald lidwoord: Het mes moet hier 
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‘het’ 

23 22 Tegenwoordig deelwoord, 

achterzetsel 

Huilend kwam hij de kamer 

binnen 

24 28 Wederkerend voornaamwoord …zich….wassen/afdrogen 

25 23 Voltooid deelwoord als 

bijvoeglijk naamwoord 

Doet de gestreepte broek aan 

26 26 Beknopte bijzin 1  met ‘te’ Hij heeft/is vergeten zijn jas 

aan te doen 

27 24 Ontkennend voorzetsel Een man zonder baard 

28 29 Bijvoeglijke bijzin 

(verbindingswoord is 

instrumentele bijwoordelijke 

bepaling) 

Is de sleutel waar je de deur 

mee open kan maken 

29 32 Tot-bijzin Die zit te wachten tot de 

eieren uitkomen 

30 31 Persoonlijk voornaamwoord 3
e
 

persoon vrouwelijk (niet-

onderwerpvorm) 

Die is voor haar 

31 30 Onbepaald lidwoord + 

bijvoeglijk naamwoord zonder 

–e 

Een klein huis 

32 27 Vrouwelijk persoonlijk 

voornaamwoord, 

onderwerpsvorm 

Ze/zij huilt, ze/zij lacht 

33 33 Bezittelijk voornaamwoord, 3
e
 

persoon meervoud 

Op hun paard 

34 36 Woordgroep’: onbepaald 

lidwoord + bijwoord + 

bijvoeglijk naamwoord + 

onzijdig zelfstandig naamwoord 

Een heel groot/klein boek 

35 34 Lijdend voorwerpzin met ‘er’ + 

complement (overtreffende 

trap) 

Ik vind dat deze er/d’r het 

mooiste uitziet 

36 35 Beheersing meervoud 

tegenwoordige tijd 

Die zijn voor hem 

37 39 Vergelijkingszin  Die doet net of ie even groot 

is als die 

38 38 Driedubbele nabepaling Dit is een foto van een man 

met een bloem op zijn hoed 

39 37 Bezittelijk voornaamwoord, 3
e
 

persoon enkelvoud, vrouwelijk 

Haar vriendinnetje 

40 40 Lijdende vorm met door-

bepaling 

Wordt gebeten door de/een 

hond 
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Bijlage II: Protocol Selectie Transcripten 
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Bijlage III: Protocol codering transcripties 

  Codering Uitleg 

Bruikbare 

uiting 

0 Vaste uitdrukking Uitingen die geen grammaticale structuur hebben, of een 

vaste grammaticale structuur. Hieronder vallen sociale 

uitdrukkingen zoals dag/hallo/au/kijk/he en 

onomatopeeën, aangesproken personen zoals 

mama/papa/eigennamen, ja/nee 

  Stereotype 

uitdrukking 

Spreekwoorden en uitdrukkingen zoals regels uit 

liedjes/opsommingen zoals telwoorden en 

zelfherhalingen 

  Afwijkende 

uitingen 

Uitingen die niet ontleedbaar zijn doordat ze weglatingen 

of vervangingen bevatten, of zodanig zijn verbasterd 

zodat de betekenis van de uiting onduidelijk is en het 

aantal woorden niet te tellen is 

  (deels) 

onverstaanbare 

uiting 

Uitingen waarbij er een ‘X’ is ingevuld in het transcript, 

tenzij de betekenis van het weggevallen woord door de 

context toch te duiden is 

  Overlap Uitingen die deels niet getranscribeerd konden worden 

door overlap vanuit ouder of kind 

  Zelfherhalingen Wanneer het kind dezelfde uiting binnen één beurt 

meerdere keren herhaalt, wordt alleen de eerste als 

bruikbaar gecodeerd 

 1 Bruikbare uiting Alle overige uitingen waarbij linguïstische onderdelen 

duidelijk te onderscheiden zijn. Ook functionele imitatie 

telt als bruikbare uiting 

Aantal 

woorden 

 Herhalingen en 

stotters 

Herhaling van één woord, of syllabe wordt niet meegeteld  

  Valse starts Een valse start wordt niet meegeteld 

  Vaste 

uitdrukkingen 

Vaste uitdrukkingen zoals hierboven beschreven worden 

niet meegeteld 

Zinsconstructie 

en Item 

Schlichting 

 De zinsdelen uit de uiting moeten precies overeenkomen met het item uit de 

Schlichting tenzij: 

 1 Eénwoordzin Elke bruikbare uiting met een zinslengte van een enkel 

woord of een lidwoord plus zelfstandig naamwoord 

 2 Tweewoordzin  Elke bruikbare uiting met een zinslengte van twee of 

meer woorden waarbij er geen sprake is van 

werkwoordgebruik 

 3 Onderwerp + 

werkwoord 

Elke bruikbare uiting met een zinslengte van twee of 

meer woorden waarbij er wel sprake is van een 

werkwoord 

Overig  Voegwoorden Voegwoorden worden over het algemeen niet meegeteld 

bij het bepalen van het item van de Schlichting, ze 

worden wel meegeteld bij het berekenen van de MLU 

  Niet passend Een verstaanbare uiting wordt waar mogelijk gekoppeld 

aan een item van de Schlichting. Wanneer dit onmogelijk 

blijkt, wordt de uiting wel meegenomen bij het berekenen 

van de MLU 

  Vraagzin Vraagzinnen met een vraagwoord passen niet binnen de 

Schlichting. Deze worden niet gekoppeld, maar wel 

meegeteld bij het berekenen van de MLU 

 


