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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 
Ing. Marvin Da Cruz Laranjeira 
Fernandes, Ma 
Marvin is als docent onderzoeker 
verbonden aan het lectoraat Digital Smart 
Services en het Instituut voor Media van 
de Hogeschool Utrecht.  
In het project Zinnig is hij vooral 
betrokken bij de ontwikkeling van een 
digitaal instrument voor het prioriteren van 

behandeldoelen en het ontwikkelen van een Serious Game voor het behandelen van 
kinderen met TOS. Daarnaast focust hij zich op praktijk gericht onderzoek vanuit ‘User 
Centered Design’, ‘Design Thinking’ & ‘Agile Software Development’ methoden. 
 
ZINnige samenwerking tussen studenten ICT & Logopedie 
 
 

Quote van een student logopedie 
 
Eén van de doelen binnen het project ZINnig is het ontwikkelen van een metalinguïstisch therapieprogramma 
voor kinderen met TOS tussen 7 en 10 jaar. Het afgelopen halfjaar hebben we hierbij de hulp ingeroepen van 
zowel ICT- als logopediestudenten. Zij kregen de opdracht om samen innovatief therapiemateriaal te ontwikkelen. 
De ICT-studenten verdiepten zich onder andere in virtual reality en augmented reality. De logopediestudenten 
bedachten verschillende spelvormen en geschikte oefenzinnen voor het therapiemateriaal. Ook gaven ze aan wat 
belangrijk en haalbaar is voor logopedisten in de praktijk. Geregeld gaven de logopediestudenten feedback op de 
tussenproducten van de ICT-studenten. Deze samenwerking heeft geresulteerd in een prototype van een 
applicatie met verschillende spelvormen waarmee het kind spelenderwijs kan oefenen met zinsbouw. In dat 
prototype kan de logopedist via een gekoppelde website de voortgang van het kind monitoren en ouders of kind 
herinneren aan het spelen van het spel.   
Een heel mooi resultaat! Zowel de ICT-studenten, de logopediestudenten als onderzoeksteam ZINnig kijken 
tevreden terug op deze samenwerking! Logopediestudent Dounia deelde haar ervaringen in een blog, haar 
ervaringen deze lees je hier.  
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     ZINnig 
Innovatie van taaltherapie voor kinderen met complexe taalproblemen 

Je leert samenwerken met onderzoekers uit 
verschillende werkvelden en verbreedt hiermee je 

blikveld enorm! Je verdiept je ook in je eigen 
vakgebied, dat geeft een voorsprong wanneer je 

na je studie aan het werk gaat.  
 

https://onderzoek.hu.nl/Projecten/Zinnig/Een%20ZINnige%20bijdrage%20van%20Dounia%20Lazar%20en%20haar%20medestudenten
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Het  ontwikkelde prototype wordt gebruikt als input voor de verdere ontwikkeling van het therapiemateriaal. 
Hiervoor gaan we de samenwerking aan met het serious-game bedrijf Orbit Games uit Delft.   

 
Ontwikkeling van de serious game  
Er wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van het behandelprogramma voor kinderen van 7-10 jaar met een 
taalontwikkelingsstoornis. Een belangrijk onderdeel van dit behandelprogramma wordt een serious game. Het 
bedrijf Orbit Games, een serious game design studio met ervaring in het ontwikkelen van games voor behandeling 
van kinderen met lees- of spraakproblemen, 
is onze partner. In de game kan het kind zelf 
op een speelse en uitdagende manier aan de 
slag met zinsbouw opdrachten van de 
logopedist. Om de vormgeving van de game 
te kunnen bepalen zijn de betrokken 
logopedisten gevraagd om een aantal 
ontwerpen te beoordelen en deze ook aan 
kinderen in hun praktijk voor te leggen. Met 
het meest gekozen ontwerp gaan de 
ontwikkelaars van Orbit Games verder aan 
de slag.  
 
Bruikbaarheidsstudie – Webapplicatie Spontane Taalanalyse 
In een eerder werkpakket is in samenwerking met de logopedisten uit het consortium een prototype van de 
webapplicatie Spontane Taalanalyse ontwikkeld. Deze webapplicatie biedt ondersteuning bij het analyseren van 
spontane taal en het prioriteren van grammaticale behandeldoelen. Twee vierdejaars logopediestudenten van 
Fontys Paramedische Hogeschool testen deze webapplicatie de komende periode op bruikbaarheid in de 
logopediepraktijk. Hierbij worden logopedisten uit de praktijk actief betrokken. Eén student richt zich op de vraag 
in hoeverre de webapplicatie voor logopedisten bruikbaar is voor het analyseren van spontane taal. De andere 
student onderzoekt in hoeverre de webapplicatie bruikbaar is voor het opstellen en prioriteren van grammaticale 
behandeldoelen. Ook logopediestudenten van Hogeschool Utrecht zullen de komende periode een bijdrage 
leveren aan de bruikbaarheidsstudie.  



 
 

 
 
 
 
 
Uit de bruikbaarheidsstudie komen waarschijnlijk verbeterpunten naar voren die we vervolgens zullen 
doorvoeren in de webapplicatie. Het uitvoeren van de bruikbaarheidsstudie en het aanpassen van de  
webapplicatie wordt mede mogelijk gemaakt met een subsidie van het Damsté-Terpstra Fonds.  
 
Consortiumbijeenkomst 7 oktober 2019 
Op maandag 7 oktober was alweer de zesde bijeenkomst met het consortium. Een groot aantal van de 
deelnemende logopedisten was aanwezig. Na een presentatie van de stand van zaken van het onderzoek in de 
verschillende werkpakketten werden de eerste ideeën over de behandelmethode en de serious game aan de 
deelnemers gepresenteerd. In de afgelopen periode zijn verschillende ontwerpen over de vorm en het uiterlijk 
van de elementen in de game aan de logopedisten voorgelegd. Zij hebben hierover ook de mening gevraagd 
van de kinderen die zij behandelen.  
De voorkeur van de meeste logopedisten, de kinderen en ook de onderzoekers ging uit naar het concept met de 
machientjes. Orbit games is hiermee verder aan de slag gegaan. Vervolgens werd aan de aanwezigen de vraag 
voorgelegd welk ‘verhaal’ de basis van de game moet gaan vormen. Ocean heeft hiervoor drie thema’s 
uitgewerkt: een beer die mens wil worden en in de stad wil wonen, een machine om de plastic soep en ander 
afval uit de oceanen op te zuigen en zo voor een betere wereld te zorgen en een fruitplantage om voor gezond 
eten te zorgen. In groepjes zijn deze ideeën bekeken en werd besproken welk verhaal het meest aantrekkelijk, 
aansprekend en uitdagend zal zijn voor de kinderen van 7 tot 10 jaar met TOS.  
Vervolgens werd de vraag voorgelegd welk concreet materiaal naast de game nodig is in het 
behandelingsprogramma. Er is een groot aantal ideeën verzameld waarmee Orbit Games, de ontwikkelaar van 
de behandelmethode en de serious game, verder mee aan de slag kunnen. Hartelijk dank aan iedereen voor de 
enthousiaste bijdrage en creatieve ideeën! 
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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 

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