
 

  
Nieuwsbrief 2 ZINnig april 2019 
Via deze Nieuwsbrief van het onderzoeksproject ZINnig brengen we u op de hoogte van de activiteiten 
binnen het project. Deze nieuwsbrief is bedoeld voor alle betrokkenen en geïnteresseerden in het 
project ZINnig. 
 

De onderzoekers van ZINnig 
Mijn naam is Vera van Heugten, logopedist en 
spraak-taalpatholoog, en ik ben sinds juni 2018 
junior onderzoeker bij het lectoraat Logopedie - 
Participatie door Communicatie. Wat ik het 
allerleukste vind aan het project ZINnig is dat we 
heel actief samenwerken met logopedisten uit de 
praktijk. Zo ontstaan er (hopelijk!) uiteindelijk 

producten die goed bruikbaar zijn en aansluiten bij dat wat 
logopedisten wensen. Met het project ZINnig hoop ik daarnaast 
dat we een goede bijdrage kunnen leveren aan het 
vergemakkelijken en verbeteren van de diagnostiek en 
behandeling van grammaticale problemen zodat kinderen met 
TOS nóg beter geholpen kunnen worden.  
 

Mijn naam is Inge Klatte, logopedist en logopediewetenschapper, en ik ben sinds mei 2016 junior 
onderzoeker bij het lectoraat Logopedie - Participatie door Communicatie. Ik werk twee dagen 
per week met veel plezier aan het project ZINnig. Het is een veelzijdig project waarin ik zowel 
inhoudelijk als organisatorisch veel bijleer. Het samen met logopedisten ontwikkelen van een 
interventie voor kinderen met grammaticale problemen is enorm inspirerend! 
 

 
VVL congres 2 maart 2019 
Op 2 maart heeft Rob Zwitserlood een lezing verzorgd op het 40e Jaarcongres van de Vlaamse Vereniging voor 
Logopedisten (VVL). Deze lezing ging over het inzetten van metalinguïstische taaltherapie voor kinderen met 
TOS. De beschikbare behandelprogramma’s, de theoretische achtergronden ervan en de doelgroep waarvoor 
deze aanpak geschikt is werden besproken. Daarnaast kregen de deelnemers een sneak preview van de 
producten die momenteel binnen het project ZINnig worden ontwikkeld voor spontane taalanalyse en 
metalinguïstische taaltherapie bij jongere kinderen met TOS tussen 7 en 10 jaar. De Vlaamse collega’s hadden 
hier veel belangstelling voor en horen graag te zijner tijd meer over de opbrengsten. 
 

Webapplicatie Spontane Taalanalyse 
In de afgelopen periode is in samenwerking met de logopedisten uit het consortium een prototype van een 
webapplicatie ontwikkeld. Deze webapplicatie biedt ondersteuning bij het analyseren van spontane taal en het 
prioriteren van grammaticale behandeldoelen. In de applicatie kan een uitgeschreven taalsample worden 
ingevoerd. De gebruiker kan vervolgens met behulp van de applicatie de grammaticale complexiteit en fouten van 
de uitingen analyseren. De applicatie geeft daarna een overzicht van de analyse. Dit overzicht biedt inzicht in het 
aantal en soort grammaticale fouten en het niveau van grammaticale complexiteit. Dit overzicht kan vervolgens 
gebruikt worden voor het opstellen van behandeldoelen. De applicatie legt een koppeling tussen taalvorm 
(grammatica) en taalgebruik, zodat functionele doelen gekozen kunnen worden. In de applicatie is daarnaast een 
‘wiki’ ingebouwd waarin informatie over grammaticale structuren en grammaticale fouten van kinderen met TOS 
in de leeftijd van 7 tot 10 jaar te vinden is.  
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Hoewel de webapplicatie is ontwikkeld in samenwerking met logopedisten, is deze nog niet getest op 
bruikbaarheid in de praktijk. Logopediestudenten zullen ons hier de komende tijd bij gaan helpen. Daarna zal 
worden bekeken hoe het prototype verder ontwikkeld kan worden tot een bruikbare webapplicatie voor 
logopedisten.   

 
Ontwikkeling van de behandelmethode 
Eén van de doelen binnen het project ZINnig is het ontwikkelen van een metalinguïstisch therapieprogramma 
voor kinderen met TOS tussen 7 en 10 jaar. Voor kinderen vanaf 10 jaar bestaat het programma MetaTaal 10+, 
maar voor een jongere doelgroep bestaat een dergelijk therapieprogramma nog niet.    
De afgelopen periode heeft literatuuronderzoek plaatsgevonden naar metalinguïstische vaardigheden bij kinderen 
met TOS tussen 7 en 10 jaar en naar de bruikbare elementen uit metalinguïstische (inter)nationale 
therapieprogramma’s. Uit de literatuur komt onder meer naar voren dat er steeds meer evidentie is voor de 
effectiviteit van metalinguïstische interventies bij de behandeling van grammaticale problemen. Moeilijker is het 
echter om vast te stellen wat nou precies de werkzame componenten van de therapie zijn. Dit komt onder meer 
doordat het vaak complexe interventies betreft. 
Logopedisten zijn ook middels een enquête en interviews bevraagd naar hun ervaringen met MetaTaal 10+. Als 
sterke punten noemen zij de visuele, tactiele en gestructureerde manier van werken. Ook wordt aangegeven dat 
kinderen LEGO® erg leuk vinden. De belangrijkste behoeften van de logopedisten zijn: meer mogelijkheden voor 
thuis oefenen, monitoren, automatiseren, eenvoudigere zinsconstructies en leuke oefeningen om het kind 
gemotiveerd te houden. Ook zien logopedisten graag een behandelmethode die een combinatie is van concreet 
materiaal en een digitale app.  
In de komende periode starten we met de daadwerkelijke ontwikkeling van het behandelprogramma waarbij de 
resultaten uit het literatuuronderzoek, interviews en enquête als input dienen.     
 
Codesign sessie   
Om de logopedisten zo goed mogelijk bij de ontwikkeling van de behandelmethode te betrekken, is -naast het 
bevragen via een enquête en interviews- op 6 maart 2019 een cocreatie sessie georganiseerd. Alle deelnemende 
logopediepraktijken uit het consortium waren hierbij aanwezig. Het doel van deze bijeenkomst was het genereren 
van ideeën voor de ontwikkeling van een spel dat de behandelmethode kan ondersteunen.  
In het eerste deel van de avond kwamen drie onderwerpen aan bod: 
1 Inventarisatie: wat doe ik nu, en wat wil ik? 
2 Ordening hiervan in hoofdthema’s. 
3 Keuze van een  ‘goudklompje’ uit de hoofdthema’s, een aspect dat belangrijk is om vorm te geven binnen de 

behandelmethode. Dit ‘goudklompje’ is door iedereen nader uitgewerkt met concreet materiaal tot een soort 
prototype van een spel. 

Dit eerste deel heeft geleid tot een hele verzameling kaartjes en post-its. Uit de verzamelde informatie blijkt dat 
logopedisten het belangrijk vinden dat het kind eigen regie en voldoende motivatie heeft voor de behandeling. 
Daarnaast vinden logopedisten het belangrijk dat kinderen inzicht hebben in hun taalproblemen en in het doel en 
relevantie van de therapie. Ouders hebben daarnaast een belangrijke rol in de taalstimulering in de thuissituatie.  



 
 

 

 

 
 
In het tweede gedeelte heeft onze collega Martijn Koops, expert in gamedidactiek, uitgelegd welke aspecten nodig 
zijn om een goed spel te maken. Binnen een serious game kan er een leerdoel en een speldoel zijn. Die hoeven 
niet per se samen te vallen. Martijn gebruikt het Octalysis model, dat acht elementen onderscheidt die 
componenten van een goed spel kunnen zijn. Dit betreft onder andere eigenaarschap en sociale beïnvloeding. 
Hiermee wordt zin gegeven aan het spel voor het kind. Logopedisten hebben meegedacht over welke 
spelelementen passend zijn voor het behandelprogramma. Er werd bijvoorbeeld genoemd dat beloning belangrijk 
is en dat logopedisten hier al veelvuldig gebruik van maken in hun behandelingen.  
 
 

https://yukaichou.com/gamification-examples/octalysis-complete-gamification-framework/


 
 

Studentenprojecten ZINnig 
Bij de ontwikkeling van de behandelmethode is een aantal studenten betrokken. Zes logopediestudenten uit jaar 
3 en 4 denken mee over creatieve en aansprekende werkvormen. Vijf studenten van de opleiding ICT hebben 
de opdracht een product voor de behandelmethode te ontwikkelen. Een andere ICT student bevraagt 
logopedisten over geschikte platforms voor een digitale behandelmethode. Het gaat daarbij om AR (augmented 
reality), een web/internetomgeving of een tabletgame. Logopediestudenten helpen de ICT studenten vat te 
krijgen op de logopedische praktijk en het vakjargon. Met het bijeenbrengen van deze ICT- en 
logopediestudenten, brengen we twee werelden samen. Ze moeten aan elkaar duidelijk maken wat in hun eigen 
wereld ‘gewoon’ en ‘logisch’ is. De studenten presenteren aan het eind van dit semester hun bevindingen. Hun 
opgedane inzichten en ideeën nemen we mee in de ontwikkeling van het uiteindelijke behandelprogramma.   
 
Verslag Zinnige sessie op het HU Logopediesymposium – 22 maart 2019 
 

Tijdens het HU Logopediesymposium  op 
vrijdagmiddag 22 maart 2019 heeft Inge Klatte 
een interactieve sessie verzorgd over de 
ontwikkeling van het nieuwe 
behandelprogramma voor kinderen met 
grammaticale problemen. Logopedisten 
kregen informatie over de grammaticale 
ontwikkeling en metalinguïstische 
vaardigheden van kinderen in de leeftijd van 7 
tot 10 jaar. Daarnaast deelden logopedisten 
hun eigen werkwijze met elkaar en kregen we 
veel suggesties over bestaande en bruikbare 
materialen.  

De presentatie van deze interactieve sessie vindt u hier.  
 
Language Sciences Day  31 januari 2019 

Rob en Vera hebben een poster gepresenteerd tijdens de Language Sciences Day 
van de Universiteit Utrecht (UiL-OTS) op 31 januari 2019. Ze hebben ook het 
prototype van de ontwikkelde webapplicatie spontane taalanalyse laten zien. We 
hebben veel positieve reacties ontvangen en het belang van praktijkgericht 
onderzoek werd door de aanwezigen duidelijk onderschreven.   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZINnig is een project dat uitgevoerd wordt in samenwerking met MKB-logopediepraktijken, 
brancheorganisatie NVLF, Universiteit Utrecht, Hanzehogeschool Groningen, Koninklijke Auris Groep en de 
HU Lectoraten Logopedie – Participatie door Communicatie en Digital Smart Services. 
 
InAlmere Logopedie 
Logopediepraktijk Fleringen 
Logopedie Kanaleneiland BV 
Logopediepraktijk Mirjam 
Logopediepraktijk Oude-Tonge 
Logopedie Utrecht Zuid 
Logopediepraktijk Westrand 
Logopedie Zeist West 
Logopediepraktijk Zuilen 
TaalZet 
 
ZINnig wordt gesubsidieerd door SIA Raak, projectnummer RAAK MKB07.002 

https://husite.nl/zinnig/wp-content/uploads/sites/219/2019/04/ZINnig-presentatie-HU-logopediesymposium-22-maart-2019.pdf
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