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De  hoofdvraag  in  het  overkoepelende  onderzoek  is:  Wat  zijn  de  belangrijkste  kernfactoren  en  hun 
belemmerende  uitwerking  op  (basis)geletterdheid  van  kinderen  met  (zeer)  ernstige  spraak‐ 
taalmoeilijkheden ((Z)ESM) en van kinderen waarbij een verstandelijke beperking al dan niet gepaard gaat 
met  doofheid  en  autisme?  In  het  onderzoek  worden  deze  kinderen  vergeleken  met  zich  normaal 
ontwikkelende kinderen. Een  longitudinale studie wordt opgezet waarbij verschillende kernfactoren die 
bekend zijn een rol te spelen bij het beginnend leren lezen zal aftasten en volgen over een periode van 2 
jaar. 

Bij beide groepen kinderen zullen daarvoor tests afgenomen worden die verschillende gradaties 
van  geletterdheid meten  van  bijvoorbeeld  letterkennis,  fonologisch  bewustzijn  en werkgeheugen.  Op 
deze manier kan onderzocht worden wat de vaardigheden zijn van kinderen met een VB,  in vergelijking 
met  kinderen  met  een  normaal  verlopende  taal‐  en  leerontwikkeling.  Voor  het  ‘woord‐decoderen’ 
onderzoek zijn we op zoek naar alle kinderen binnen de hieronder aangegeven doelgroepen vallen. 
 
Selectiecriteria voor de kinderen 
Het  huidige  onderzoek  richt  zich  op  kinderen met  ((Z)ESM), met  en  zonder  verstandelijke  beperking. 
Concreet  gaat  het  om  een  groep  kinderen met  een  ontwikkelingsachterstand  waarvan  de  testscores 
vergeleken worden met een groep kinderen die een normale taal‐ en leerontwikkeling doorlopen, waarbij 
de  doelgroep  op  het  eerste meetmoment  zich  in  groep  2  van  het  primair  onderwijs  (respectievelijk 
speciaal (basis)onderwijs en regulier basisonderwijs) bevindt. 
  
Kinderen met een normaal verlopende taal‐ en leerontwikkeling 
Om  de  scores  van  de  kinderen  uit  de  doelgroep  te  kunnen  duiden, wordt  er  ook  een  controlegroep 
meegenomen  in het onderzoek  (IQ  tussen de 85‐120). Deze controlegroep dient als  referentiepunt. De 
kinderen in deze groep zitten in Groep 2 van het basisonderwijs en staan aan de start van het leren lezen.  

Om interferentie van ontwikkelingsproblemen te voorkomen, is het bij deze groep van belang dat 
de kinderen van autochtone afkomst zijn (Nederlandssprekende thuissituatie) en geen ernstige gehoor‐ of 
visuele problemen hebben. 
 
Kinderen uit het speciaal basisonderwijs 
Bij kinderen met (Z)ESM is het soms moeilijk te bepalen of zwakkere prestaties veroorzaakt worden door 
hun specifieke moeilijkheden met taal, of door een benedengemiddelde intelligentie. Om op dit vlak een 
vergelijking mogelijk te maken, wordt ook een groep moeilijk lerende kinderen getest (IQ tussen 60 en 85 
punten).  

Om interferentie van ontwikkelingsproblemen te voorkomen, is het bij deze groep van belang dat 
de  kinderen  geen  ernstige  bijkomende  problematiek  hebben  (zowel  op  sensorisch/motorisch  als 
psychologisch  vlak).  Ook  deze  kinderen  moeten  van  autochtone  afkomst  zijn  (Nederlandssprekende 
thuissituatie)  
 
 
 
 



Kinderen uit het speciaal onderwijs 
Het huidige onderzoek richt zich op kinderen met ((Z)ESM), met en zonder verstandelijke beperking. De 
kinderen met een bijkomende ernstige auditieve beperking  (doofheid, slechthorendheid) komen  in een 
aparte studie aan bod. In het huidige onderzoek worden zij nog niet meegenomen.  
We zoeken deelnemende kinderen die binnen de volgende selectiecriteria vallen: 

- Er  is  sprake  van  ‘zeer  ernstige  spraak‐  taalmoeilijkheden’  ((Z)ESM)  en/of  een  verstandelijke 
beperking.  Met  ((Z)ESM)  wordt  een  verzameling  van  neurologische,  neurobiologische  of 
neurogenetische syndromen bedoeld, die ernstige gevolgen hebben voor de totale ontwikkeling 
waarbij de taalontwikkeling en communicatieve competentie het sterkst getroffen zijn. Als gevolg 
van problemen  in de  sensorische  integratie  is de  informatieverwerking  verstoord. De passieve 
taalbeheersing zoals het verstaan van woordjes en/of gebaren  is  redelijk, maar deze  leerlingen 
beschikken  nauwelijks  over  actieve  taal;  ze  spreken  niet  (verstaanbaar)  en  hebben  nauwelijks 
andere mogelijkheden om zelf actief te communiceren.  

- Bij kinderen met een verstandelijke beperking geldt dat het non‐verbale IQ ligt tussen de 50 en 85 
punten.  

- Omdat wij proberen    zicht  te  krijgen op de ontwikkeling  van woord‐decoderen  in deze  groep, 
zoeken wij  kinderen  die  aan  de  start  staan  van    het  leren  der  beginnende  geletterdheid  (bv. 
kennis van enkele letters). 

- Ook in deze groep is het belangrijk dat het kind van autochtone afkomst is (Nederlandssprekende 
thuissituatie)  

- In deze studie geldt voorts dat er geen ernstige gehoor‐, visuele of motorische beperkingen zijn. 
 
Wat willen we onderzoeken tijdens de testsessies 
De tests die bij de kinderen worden afgenomen zijn gestandaardiseerde taal‐ en cognitietesten  (o.a. de 
Raven  Colored Matrices,  onderdelen  van  de  PPVT‐R). Deze  tests worden  gebruikt  om  een  zo  volledig 
mogelijk beeld te krijgen van de overeenkomsten en verschillen tussen de scores van onze doelgroep ten 
opzichte van de controlegroep. 

De  tests  zullen  onder  schooltijd  worden  afgenomen  door  de  onderzoeker  zelf  of  een 
medewerker. De tests zullen in een bekende omgeving worden afgenomen, indien nodig in aanwezigheid 
van de eigen leerkracht van het kind. De tijd die dit in beslag zal nemen ligt rond de 2 uur, verdeeld over 
meerdere sessies (in overleg).  
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De  hoofdvraag  in  het  overkoepelende  onderzoek  is: Wat  zijn  de  overeenkomsten  en  verschillen  in  de 
leesontwikkeling  van  kinderen met  zeer  ernstige  spraak‐  taalmoeilijkheden  ((Z)ESM)  en  van  kinderen 
waarbij een verstandelijke beperking al dan niet gepaard gaat met doofheid en autisme? In het onderzoek 
worden deze kinderen vergeleken met zich normaal ontwikkelende kinderen. Ter voorbereiding op een 
uitgebreide  longitudinale studie naar de ontwikkeling  in geletterdheid bij deze kinderen voeren we een 
pilot‐study  uit  waarin  de  te  gebruiken  procedure  en  tests  worden  geselecteerd  en  aangepast.  De 
resultaten van deze voorbereiding geldt als een ijkpunt voor hun vaardigheden op dit gebied.  

Bij beide groepen kinderen zullen daarvoor tests afgenomen worden die verschillende gradaties 
van geletterdheid meten van bijvoorbeeld werkgeheugen, fonologisch bewustzijn tot tekstbegrip. Op deze 
manier kan onderzocht worden wat de vaardigheden zijn van kinderen met een VB,  in vergelijking met 
kinderen met een normaal verlopende taal‐ en  leerontwikkeling. Voor het  ‘begrijpend  lezen’ onderzoek 
zijn we op zoek naar alle kinderen binnen de hieronder aangegeven doelgroepen vallen. 
 
Selectiecriteria voor de kinderen 
Het huidige onderzoek richt zich op kinderen met ((Z)ESM), met en zonder verstandelijke beperking. 
Concreet  gaat  het  om  een  groep  kinderen met  een  ontwikkelingsachterstand  waarvan  de  testscores 
vergeleken worden met  een  groep  kinderen  die  een  normale  taal‐  en  leerontwikkeling  doorlopen,  uit 
Groep 3 van het primair onderwijs (respectievelijk speciaal (basis)onderwijs en regulier basisonderwijs). 
  
Kinderen met een normaal verlopende taal‐ en leerontwikkeling 
Om  de  scores  van  de  kinderen  uit  de  doelgroep  te  kunnen  duiden, wordt  er  ook  een  controlegroep 
meegenomen  in het onderzoek  (IQ  tussen de 85‐120). Deze controlegroep dient als  referentiepunt. De 
kinderen in deze groep zitten in Groep 3 van het basisonderwijs en zijn net bezig te leren lezen.  

Om interferentie van ontwikkelingsproblemen te voorkomen, is het bij deze groep van belang dat 
de kinderen van autochtone afkomst zijn (Nederlandssprekende thuissituatie) en geen ernstige gehoor‐ of 
visuele problemen hebben. 
 
Kinderen uit het speciaal basisonderwijs 
Bij kinderen met (Z)ESM is het soms moeilijk te bepalen of zwakkere prestaties veroorzaakt worden door 
hun specifieke moeilijkheden met taal, of door een benedengemiddelde intelligentie. Om op dit vlak een 
vergelijking mogelijk te maken, wordt ook een groep moeilijk lerende kinderen getest (IQ tussen 60 en 85 
punten). Deze kinderen lezen op een niveau vergelijkbaar met groep 3 uit het regulier basisonderwijs.  

Om interferentie van ontwikkelingsproblemen te voorkomen, is het bij deze groep van belang dat 
de  kinderen  geen  ernstige  bijkomende  problematiek  hebben  (zowel  op  sensorisch/motorisch  als 
psychologisch  vlak).  Ook  deze  kinderen  moeten  van  autochtone  afkomst  zijn  (Nederlandssprekende 
thuissituatie)  

 



 
 
Kinderen uit het speciaal onderwijs 
Het huidige onderzoek richt zich op kinderen met ((Z)ESM), met en zonder verstandelijke beperking. De 
kinderen met een bijkomende ernstige auditieve beperking  (doofheid, slechthorendheid) komen  in een 
aparte studie aan bod. In het huidige onderzoek worden zij nog niet meegenomen.  
We zoeken deelnemende kinderen die binnen de volgende selectiecriteria vallen: 

- Er  is  sprake  van  ‘zeer  ernstige  spraak‐  taalmoeilijkheden’  ((Z)ESM)  en/of  een  verstandelijke 
beperking.  Met  ((Z)ESM)  wordt  een  verzameling  van  neurologische,  neurobiologische  of 
neurogenetische syndromen bedoeld, die ernstige gevolgen hebben voor de totale ontwikkeling 
waarbij de taalontwikkeling en communicatieve competentie het sterkst getroffen zijn. Als gevolg 
van problemen  in de  sensorische  integratie  is de  informatieverwerking  verstoord. De passieve 
taalbeheersing zoals het verstaan van woordjes en/of gebaren  is  redelijk, maar deze  leerlingen 
beschikken  nauwelijks  over  actieve  taal;  ze  spreken  niet  (verstaanbaar)  en  hebben  nauwelijks 
andere mogelijkheden om zelf actief te communiceren.  

- Bij kinderen met een verstandelijke beperking geldt dat het non‐verbale IQ ligt tussen de 50 en 85 
punten.  

- Omdat wij  proberen    zicht  te  krijgen  op  de  ontwikkeling  van  begrijpend  lezen  in  deze  groep, 
zoeken wij kinderen die  idealiter  lezen op het niveau van groep 3, maar ten minste beschikken 
over basisvaardigheden op het gebied van  lezen of geletterdheid  (kennis van  letters,  lezen van 
eenvoudige woordjes zoals mes en pan) 

- Ook in deze groep is het belangrijk dat het kind van autochtone afkomst is (Nederlandssprekende 
thuissituatie)  

- In deze studie geldt voorts dat er geen ernstige gehoor‐, visuele of motorische beperkingen zijn. 
 
Wat willen we onderzoeken tijdens de testsessies 
De tests die bij de kinderen worden afgenomen zijn gestandaardiseerde taal‐ en cognitietesten  (o.a. de 
Raven Colored Matrices, onderdelen van de Taaltoets Alle Kinderen). Deze tests worden gebruikt om een 
zo volledig mogelijk beeld  te krijgen van de overeenkomsten en verschillen  tussen de  scores  van onze 
doelgroep ten opzichte van de controlegroep. 

De  tests  zullen  onder  schooltijd  worden  afgenomen  door  de  onderzoeker  zelf  of  een 
medewerker. De tests zullen in een bekende omgeving worden afgenomen, indien nodig in aanwezigheid 
van de eigen leerkracht van het kind. De tijd die dit in beslag zal nemen ligt rond de 2 uur, verdeeld over 
meerdere sessies (in overleg). Ook kan de leerkracht gevraagd worden om een test klassikaal af te nemen 
(maximaal 1 uur). 

 

 


