
 

  
 
Nieuwsbrief 1 ZINnig december 2018 
Hierbij ontvangt u de eerste Nieuwsbrief van het onderzoeksproject ZINnig. Hierin brengen we u op de hoogte 
van de activiteiten van het project. Deze nieuwsbrief is bedoeld voor alle betrokkenen en geïnteresseerden in 
het project ZINnig. 
 

Kennismaken met Rob Zwitserlood 

Rob werkt sinds maart 2017 als senior 
onderzoeker bij het lectoraat Logopedie: 
Communicatie door Participatie van 
Hogeschool Utrecht. Hij heeft als onderdeel 
van zijn promotieonderzoek bij de 
Koninklijke Auris Groep en Universiteit 
Utrecht het behandelprogramma MetaTaal 
ontwikkeld. Rob heeft veel belangstelling 
voor de grammaticale ontwikkeling bij 
kinderen met TOS en voor onderzoek naar effectieve 
interventies. Hij is hoofdaanvrager van het project ZINnig. Dit 
project voert het lectoraat Logopedie nu uit in een consortium 
met veel verschillende samenwerkingspartners (Universiteit 
Utrecht, Hanzehogeschool, HU lectoraat Digital Smart Services, 
Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie, Auris, 
logopediepraktijken). Het project wordt uitgevoerd met een 
subsidie van SIA Raak-MKB.  

 
Wat is het project ZINnig? 

Een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is de meest voorkomende ontwikkelingsstoornis bij kinderen. Kinderen met 
TOS hebben moeite met praten en met het begrijpen van de ander. Het doel van het project ZINnig is om de 
zorg en begeleiding voor kinderen met TOS te verbeteren, zodat zij beter kunnen participeren in onze talige 
maatschappij. ZINnig richt zich op kinderen met TOS van 7 tot 10 jaar met grammaticale problemen. Voor deze 
doelgroep bestaan nog weinig therapiematerialen en -programma’s. 
De beoogde opbrengst van het project is drieledig: kennis over mijlpalen in grammatica bij die leeftijdsgroep, 
best-practices en een digitale applicatie voor spontane taalanalyses en een nieuw therapieprogramma. De tools 
worden in co-design met logopedisten uit de praktijk ontwikkeld waarbij slimme technologie wordt ingezet, zodat 
de behandeling en monitoring van grammaticale problemen van kinderen met TOS tussen 7-10 jaar efficiënt en 
doelgericht uitgevoerd kan worden. 
 
Spontane taalanalyses – veel werk! 

Een van de deelprojecten van ZINnig richt zich op het uitvoeren van spontane taalanalyses (STA) bij kinderen 
met TOS. In juni hebben wij in een focusgroep de logopedisten uit ons consortium gevraagd naar de 
meerwaarde die een STA voor hen kan hebben, de redenen om wel of niet een STA uit te voeren, en de 
belemmeringen en oplossingen hierbij. Uit de focusgroep bleek dat logopedisten meerwaarde zien in het 
uitvoeren van STA. Op deze manier krijg je gedetailleerde informatie over de grammatica, waarmee jespecifieke 
behandeldoelen kunt opstellen. Veel logopedisten benoemen echter ook dat de tijdsinvestering niet opweegt 
tegen de opbrengsten van STA. Daarnaast geven de meeste logopedisten aan te weinig ervaring, kennis en 
vaardigheden te hebben om STA goed uit te voeren. Meestal hebben zij wel een methode voor STA geleerd op 
de opleiding maar deze kennis is vaak weggezakt. Volgens de logopedisten ligt de oplossing in het digitaliseren 
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van transcriptie en analyse van een taalsample. Wij sluiten ons bij dit idee aan, maar denken ook dat ervaring, 
kennis en vaardigheden bijdragen aan het vlotter uitvoeren van STA. In het project ZINnig bieden we  
logopedisten daarom een STA training aan.  Na afloop van de training evalueren we of logopedisten positiever 
staan tegenover het uitvoeren van STA en of dat bijdraagt aan het vaker uitvoeren van STA bij kinderen met 
TOS. 
 

 
 
Applicatie voor het prioriteren van behandeldoelen 

Kinderen met TOS in de leeftijd van 7 tot 10 jaar hebben meestal veel verschillende 
problemen in de zinsbouw en grammatica. Uit de praktijk blijkt dat logopedisten vragen 
hebben over het prioriteren van deze grammaticale problemen. Een deelproject van ZINnig is 
de ontwikkeling van een applicatie die logopedisten ondersteunt bij het prioriteren van 
grammaticale behandeldoelen. Literatuuronderzoek naar grammaticale ontwikkeling bij 
kinderen van 7 tot 10 jaar en interviews met logopedisten uit het werkveld vormden de input 

voor deze applicatie. Op dit moment zijn we druk bezig met de ontwikkeling van een prototype van deze 
applicatie, in samenwerking met het HU Lectoraat Digital Smart Services en met de logopedisten uit ons 
consortium. Tijdens zogeheten SCRUM-bijeenkomsten hebben  de logopedisten prototypes getest en feedback 
gegeven. Deze uitkomsten namen we weer mee  in het ontwikkelproces. Door deze werkwijze willen we de 
bruikbaarheid van de applicatie voor de logopedische praktijk vergroten. 

 

 
 



 
 

 
 
 

 

Ontwikkeling van de behandelmethode 

Logopedisten ervaren een tekort aan behandelmateriaal voor grammaticale problemen bij kinderen met TOS 
van 7 tot 10 jaar. Eén van de doelen van ZINnig is het ontwikkelen van een metalinguïstisch 
behandelprogramma voor deze problemen en deze leeftijdsgroep. De inzet van metalinguïstische 
therapieprogramma’s staat steeds meer in de belangstelling. De kern van deze benadering is dat taalregels 
expliciet worden aangeleerd. Voor oudere kinderen bestaat het programma MetaTaal. We kijken welke 
elementen hieruit bruikbaar zijn voor de jongere doelgroep. Deze kennis halen we uit interviews met 
logopedisten die veel met MetaTaal werken. Daarnaast voeren we  een literatuuronderzoek uit dat gericht is op 
metalinguïstische vaardigheden van kinderen met TOS en de bruikbare elementen uit andere (inter)nationale 
metalinguïstische behandelprogramma’s. Deze input gebruiken we voor de daadwerkelijke ontwikkeling van het 
behandelprogramma. In de ontwikkelfase worden kinderen en logopedisten betrokken. We zijn net met dit 
onderdeel gestart en hebben er veel zin in! We komen hier in de volgende nieuwsbrief zeker op terug! 
 

Verslag consortiumbijeenkomsten 13 september en 10 december 2018 

Na de kick-off bijeenkomst van ZINnig op 6 juni is het consortium inmiddels twee keer bij elkaar geweest. Op 13 
september is een overzicht van alle al uitgevoerde activiteiten gepresenteerd. Daarna hebben we in kleine 
groepen de wensen van de logopedisten geïnventariseerd voor een applicatie die hen kan helpen om 
grammaticale doelen te stellen. In de vervolgbijeenkomst op 10 december hebben we het voorlopige prototype 
van de ontwikkelde applicatie getest en beoordeeld en zijn aanvullende eisen en wensen geformuleerd.  
Tijdens beide bijeenkomsten was het werkveld goed vertegenwoordigd. Ook de meeste andere 
consortiumpartners waren aanwezig en hebben meegedacht over de tool. 

 
 
AANKONDIGING: Zinnige sessie op het HU Logopediesymposium – 22 maart 2019 
 
Op vrijdagmiddag 22 maart 2019 verzorgen wij een interactieve sessie op het HU Logopediesymposium. Wij 
gaan in gesprek met logopedisten over de ontwikkeling van een metalinguïstisch therapieprogramma voor 
kinderen met grammaticale problemen in de leeftijd van 7-10 jaar.  We presenteren onze ideeën en vragen 
logopedisten om input voor de ontwikkeling van het programma. Ook delen we onze opgedane state-of-the-art 
kennis over metalinguïstische vaardigheden bij kinderen met TOS. Lijkt het je leuk om hierbij aanwezig te zijn? 
Lees meer of meld je aan op de website van het HU Logopediesymposium.  
  

https://www.onderzoek.hu.nl/Evenementen/Evidence-beest-wat-een-feest
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ZINnig is een project dat uitgevoerd wordt in samenwerking met 12 
MKB-logopediepraktijken, brancheorganisatie NVLF, Universiteit 
Utrecht, Hanzehogeschool Groningen, Koninklijke Auris Groep en de 
HU Lectoraten Logopedie – Participatie door Communicatie en 
Digital Smart Services. 
 
Logopedie Kanaleneiland BV 
 inAlmere Logopedie 
 Logopedie Zeist West 
 Logopedie Hoograven 
 Logopediepraktijk Oude-Tonge 
 Logopediepraktijk Fleringen 
 Logopediepraktijk Westrand 
 Logopediepraktijk Zuilen 
 
ZINnig wordt gesubsidieerd door SIA Raak, projectnummer RAAK 
MKB07.002 
 
 

Agenda 
31 januari 2019  
Posterpresentatie symposium 
Language Science Day 
Universiteit Utrecht 
Tijd: 12.30-17.00 uur 
Plaats: Utrecht 
 
6 maart 2019 
Consortiumbijeenkomst 
Tijd: van 17.00 tot 19.00 uur 
Plaats: Heidelberglaan 7 Utrecht 
(De Uithof) 
 
22 maart 2019 
Workshop ZINnig tijdens  HU 
Logopedie symposium.  
Tijd: van 13.00 tot 17.00 uur 
Plaats: De Uithof, Utrecht  
 

http://www.zinnig.hu.nl/
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