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1.1 Waarom een handreiking Spontane Taalanalyse?

Een spontane taalanalyse (STA) wordt gezien als de gouden standaard voor de analyse van 
grammaticale problemen en het stellen van behandeldoelen bij kinderen met TOS (Gerrits, 
Beers, Bruinsma, & Singer, 2017; Heilmann, 2010; Van den Dungen, 2007; Van Ierland, 1980). 
Logopedisten erkennen het belang van STA maar geven ook aan deze analyses weinig uit te 
voeren (Gerrits, Klatte, & Zwitserlood, 2018). Genoemde redenen hiervoor zijn een gebrek 
aan tijd, kennis en vaardigheden. Er is veel behoefte aan meer kennis over grammaticale 
ontwikkeling bij kinderen in de leeftijd van 7-10 jaar, het slim en snel uitvoeren van STA 
en het selecteren van geschikte behandeldoelen (Gerrits et al., 2018). Deze handreiking 
heeft als doel in deze behoefte te voorzien door kennis en vaardigheden over STA toegan-
kelijker en beter toepasbaar te maken. Omdat logopedisten vooral veel vragen hebben over 
kinderen met TOS van 7-10 jaar, ligt de focus in deze handreiking op deze leeftijdsgroep. De 
handreiking is ontwikkeld binnen het onderzoeksproject ZINnig van het Lectoraat Logopedie 
van Hogeschool Utrecht. Het project werd gesubsidieerd door Nationaal Regieorgaan 
Praktijkgericht Onderzoek SIA RAAK (RAAK.MKB07.002).  

1.2 Leeswijzer

Voor de leesbaarheid is de hoofdtekst in deze 
handreiking zoveel mogelijk beperkt. Voor een 
uitgebreide onderbouwing zal steeds verwezen 
worden naar de bijlagen. Figuur 1 geeft een schema-
tisch overzicht van de opbouw en inhoud van deze 
handreiking.   

 

Inleiding1 

“Spontane taalanalyses 

zijn nuttig, maar moeilijk 

toepasbaar en tijdrovend” 

(logopedist vrije vestiging)
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1.3 Wat is de toegevoegde waarde van STA?

Een spontane taalanalyse (STA) geeft informatie over de grammaticale complexiteit en fouten 
in de taal van een kind. Door analyse van de spontane taal krijg je als logopedist waardevolle 
inzichten in de grammaticale ontwikkeling en grammaticale problemen van kinderen. Deze 
inzichten helpen je bij het opstellen van specifieke doelen voor de behandeling van morfo-
logie en zinsbouw. Spontane taalanalyses hebben om verschillende redenen een toege-
voegde waarde ten opzichte van diagnostiek met gestandaardiseerde taaltests (Gerrits et 
al., 2017; Heilmann, 2010; Van den Dungen, 2007; Van Ierland, 1980), zie Tabel 1. Bovendien 
zijn gestandaardiseerde instrumenten niet ontwikkeld voor het opstellen of evalueren van 
behandeldoelen.

Figuur 1: Overzicht van de opbouw en inhoud van de handreiking Spontane Taalanalyse van Kindertaal.
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1.4 Spontane taalanalyses bij kinderen tussen 7 en 10 jaar

Het uitvoeren van een STA is bij oudere kinderen door de toegenomen grammaticale 
complexiteit van de taal ingewikkelder dan bij jongere kinderen. Tot een leeftijd van vijf á 
zes jaar, is er vrij veel bekend over de grammaticale ontwikkeling bij zich normaal ontwik-
kelende kinderen. Daarna is de ontwikkelingsvolgorde van zinsstructuren minder duidelijk. 
Zeker voor het Nederlands is hier weinig onderzoek naar gedaan. Wat we wel weten, is dat 
de grammaticale complexiteit toeneemt met de leeftijd. Kinderen gebruiken gaandeweg 
langere en complexere zinnen, met meer bijzinnen, passieve zinnen en complexere naam- 
en werkwoordgroepen. Daarnaast neemt het aantal grammaticale fouten steeds verder af 
(Frizelle, Thompson, McDonald & Bishop, 2018; Nippold, Hesketh, Duthie & Mansfield, 2005; 
Van Ierland, 1980; Zwitserlood, 2014). Het geven van concrete grammaticale mijlpalen is 
echter niet mogelijk. 

Kinderen met TOS hebben vaak een achterstand in de grammaticale complexiteit. Ze maken 
ook meer grammaticale fouten in vergelijking met leeftijdsgenoten en met twee jaar 
jongere kinderen met een normale taalontwikkeling (Zwitserlood, 2014). Het ontbreken van 
gegevens over de normale grammaticale ontwikkeling maakt zowel het uitvoeren als inter-
preteren van een STA bij kinderen met TOS complex. De resultaten van een STA worden 
ook beïnvloed door het type uitlokkingstaak. Het voeren van een alledaags gesprek vergt 
bijvoorbeeld minder complexe taal dan het navertellen van een verhaal. Kinderen maken 
ook keuzes in hun formuleringen. Als zij een bepaalde structuur niet gebruiken, betekent 
dit nog niet dat zij deze structuur niet beheersen. Zie Bijlage 1 voor een uitgebreide onder-
bouwing van de genoemde factoren. 

Tabel 1. De toegevoegde waarde van spontane taalanalyses.

Beoordeling van taalvaardigheid in een situatie die de alledaagse communicatie zoveel 
mogelijk benadert. 

Indruk van dagelijkse taalvaardigheid, communicatieve redzaamheid en de beperkingen 
hierin.

Bevindingen kunnen direct vertaald worden in behandeldoelen gericht op dagelijkse 
communicatie.

Een spontane taalsituatie vergt integratie van alle deelvaardigheden van de 
taalproductie. 

Geschikt voor kinderen die last hebben van spanning en onzekerheid.

Geen test-hertest-effect. 

Aanvulling bij testresultaten die niet representatief voor de taalvaardigheid van het kind zijn.
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1.5 Methoden voor Spontane Taalanalyse (STA)

In Nederland kennen we een aantal methoden voor STA. De analysemethoden STAP, GRAMAT 
en TARSP worden het meest gebruikt. Tabel 2 geeft een beknopt overzicht van deze analyse-
methoden. Een uitgebreidere beschrijving is te vinden in Bijlage 2. 

Tabel 2. Methoden voor spontane taalanalyses.

stap gramat tarsp

Auteur(s) Van Ierland (1980);  
Van den Dungen 
(2007)

Bol & Kuiken (1988) Schlichting (1995; 
2017*)

Normgroep 4 - 8 jaar 1 - 4 jaar 1;1 – 4 jaar

Onderzoeks-
conditie

Conversatie buiten het 
hier-en-nu

Conversatie tijdens 
spel, indien nodig 
gebruik van concreet 
materiaal

Conversatie tijdens 
spel, indien nodig 
gebruik van concreet 
materiaal

Aantal uitingen 50 100 (evt. 50, zie 
Wiegers, 1996)

40

Normgroep 50 tot 100 uitingen 
van 60 kinderen 
per jaargroep (30 
kinderen per halfjaar-
groep), verdeeld over 
4 jaargroepen en 8 
halfjaargroepen. 

100 spontane 
taaluitingen van 42 
Nederlandstalige 
kinderen + van 30 
kinderen een tweede 
sample na 6 maanden

200 spontane taal - 
uitingen per kind van 
137 Nederlandstalige
kinderen verdeeld  
over twee sociaal- 
economische klassen.

* Schlichting (2017) beschrijft ook data van vier kinderen in de leeftijd van 4 tot 6 jaar.  
Deze kunnen indicatief gebruikt worden, maar niet als normgroep. 

“Ik heb meer kennis nodig over 

grammaticale ontwikkeling bij 

oudere kinderen. Het meeste 

gaat over jongere kinderen.” 

(logopedist vrije vestiging)
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2.1   Spontane taalanalyse bij kinderen met TOS tussen  
7 en 10 jaar

Het uitvoeren van een STA bestaat uit drie stappen: (1) het verzamelen van een taalsample 
(opname), (2) het transcriberen van het taalsample in uitingen en (3) het analyseren van 
complexiteit en fouten. Deze stappen worden in Tabel 3 samengevat en verderop in de 
handreiking nader toegelicht. 

Tabel 3. Stappenplan voor het uitvoeren van een STA.

uitvoeren van een spontane taalanalyse

Stap 1

Een opname maken 
• Test vooraf je apparatuur
• Maak een opname van 5 tot 10 minuten waarin het kind uitleggend vertelt
• Een video-opname heeft de voorkeur (het mondbeeld ondersteunt de verstaanbaarheid)
• Beperk achtergrondlawaai en andere storende factoren zoals telefoons en speelgoed
• Spreek niet door elkaar heen
• Sla het bestand op onder een logische naam (code kind, datum)

Stap 2 

Uitvoeren van STA bij kinderen 
tussen 7 en 10 jaar 2 

Verzamelen van het taalsample: 
•  Opname uitleggend vertellen 
• 40 uitingen
•  Indien nodig aanvullen met 

(na)verteltaak

Transcriptie van het taalsample: 

• Transcriberen

• Uitingsgrenzen bepalen

•  Zelfherhalingen en correcties markeren

•  Niet-analyseerbare uitingen verwijderen

Screencast  
uitleggend 
vertellen

https://www.youtube.com/watch?v=S0g5MklqoQg
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Transcriberen 
• Transcribeer de uitingen van het kind, bijvoorbeeld in MS Word
•  Voor moeilijk verstaanbare spraak geldt: Na 3 keer luisteren nog niet goed verstaan, 

beschouw (dat deel van) de uiting dan als onverstaanbaar. Noteer dit deel als: xxx
• Bepaal de uitingsgrenzen met behulp van de segmentatieregels, zie ‘wat is een uiting?’
• Eindig elke uiting met een . ? of !

Zelfherhalingen en correcties  
•  Zelfherhalingen en zelfcorrecties worden niet geanalyseerd. Voorbeeld van een 

zelfherhaling: Ik wil ik wil naar buiten  ik wil naar buiten

NB. Zelfherhalingen en zelfverbeteringen kunnen wijzen op woordvindings- en/of 
formuleringsproblemen. Om deze informatie niet te verliezen in het transcript, kun je er 
(in plaats van weglaten) ook voor kiezen uh’s, herhalingen of het nog niet gecorrigeerde 
deel van de uiting tussen haken te plaatsen. Bijvoorbeeld: Hij vielde uh viel van de stoel 
 Hij (vielde uh) viel van de stoel
Gebruik voor stille pauzes e.d. geen puntjes (…). Diverse digitale analyseprogramma’s 
zien punten in een transcript als uitingsgrenzen.  

Niet-analyseerbare uitingen 
Uitingen die we niet analyseren zijn: 
• Onverstaanbare uitingen
•  Elliptische antwoorden: reacties op voorgaande vragen. 

Deze bevatten geen persoonsvorm en de ontbrekende delen 
zijn vanuit de vraag aan te vullen, bijvoorbeeld: Wat heb je 
gezien?  'Tijgers en giraffen’

Stap 3

Tabel 5 geeft een overzicht van de te analyseren  
structuren en fouten. In bijlage 5 vind je extra uitleg  
en voorbeelden. 

Analyse van het taalsample: 

• Analyseer de complexiteit per taaluiting

• Analyseer de fouten per taaluiting  

•  Analyseer op drie niveaus: zinsstructuur, 

naamwoordgroepen, werkwoordgroepen

Screencast  
uitingen  
transcriberen
& segmenteren

Screencast  
Analyse 

Screencast  
Voorbeelden  

https://www.youtube.com/watch?v=FPyy6XNYHg8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DYh0Y2jqytg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IzC_NSO1To8&feature=youtu.be
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STA met behulp van Webapplicatie ZINnig: in ontwikkeling!
Binnen het project ZINnig is een prototype van een webapplicatie voor STA ontwikkeld 
in co-design met logopedisten. De webapplicatie vergemakkelijkt de analyse van 
het taalsample voor zowel de complexiteit van de uitingen als de gemaakte gramma-
ticale fouten. Daarnaast bevat de webapplicatie een zogeheten ‘wiki’. Daar kun je 
uitleg vinden over de verschillende zinsstructuren (bijvoorbeeld de relatieve bijzin) 
met voorbeeldzinnen en de betekenis voor het kind met TOS. De webapplicatie biedt 
ook een koppeling tussen stoornisgerichte doelen en functionele doelen, zoals het 
kunnen geven van een mening. Het prototype is nog in ontwikkeling en wordt in deze 
handreiking niet verder besproken. 

A
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3.1 Invloed van de wijze van uitlokking

Spontane taal verzamelen kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld in een alledaags 
gesprek (conversatie, zowel binnen als buiten het hier-en-nu), tijdens een (na)verteltaak of 
door het kind uitleggend te laten vertellen. Onderzoek laat zien dat de wijze waarop het 
taalsample verzameld wordt de resultaten van een STA beïnvloedt, zie hiervoor Bijlage 1. 
Samenvattend blijkt uit onderzoek het volgende: 
•  Bij oudere kinderen is grammaticale complexiteit sterk afhankelijk van de keuzes in formu-

leringen van het kind. Deze keuzevrijheid is het grootst in een alledaags gesprek. Een kind 
kan hier gemakkelijk complexe structuren vermijden, waardoor je geen goed beeld krijgt 
van de grammaticale competentie van het kind.  

•  Een alledaags gesprek geeft wel het normale taalgebruik van het kind beter weer.
•  De gemiddelde uitingslengte en syntactische complexiteit zijn doorgaans hoger in een 

(na)verteltaak en bij uitleggend vertellen dan in een alledaags gesprek en representeert 
daarom beter wat een kind grammaticaal maximaal kan.

3.2  Advies bij kinderen van 7-10 jaar: Spontane taal 
verzamelen met Uitleggend Vertellen

De aanbevolen manier om spontane taal te verzamelen bij kinderen met TOS van 7-10 jaar 
is Uitleggend Vertellen. Laat het kind vertellen over een onderwerp waar het veel over 
weet en interesse in heeft, zie Tabel 4. Uitleggend vertellen nodigt uit tot het gebruik van 
complexere taal. Betrokkenheid bij het onderwerp leidt tot meer, langere en complexere 
uitingen. Hierdoor krijgt de logopedist een zo goed mogelijk inzicht in de talige capaciteiten 
van het kind. Bovendien wordt spontane taal op deze manier verzameld in een functioneel 
communicatieve situatie. Uitleggend vertellen lok je uit door bijvoorbeeld het kind de regels 
van zijn favoriete sport of (computer)spel te laten uitleggen. 

Hoe verzamel je  
spontane taal?3 
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Tabel 4. Uitleggend vertellen

Uitleggend vertellen vraagt om complex taalgebruik

Interesse en kennis over het gespreksonderwerp resulteert in meer, langere en 
complexere uitingen

Taal wordt verzameld in een communicatieve context

3.3 Adviezen voor het uitlokken van uitleggend vertellen 

Geschikte onderwerpen

•  Regels uitleggen van een 
sport of (computer)spel   

•   Fantasie- of filosofische 
vragen zoals: ‘Wat zou  
er gebeuren als?’ 

Vraag in het gesprek goed door:

‘Wat moet je dan precies doen?’ 
‘Wat als …?’ 

‘Hoe gaat dat dan?'

Stimuleer het kind nauwkeuriger 

te vertellen:

•  Geef ‘ik-boodschappen’ 

Niet: ‘Je vertelt het nog niet zo 

duidelijk…’ 

Maar: ‘Ik begrijp het nog niet 

helemaal’.

•  Laat bewust stiltes vallen. Dit 

stimuleert het kind om door te 

praten. 

Screencast verzamelen 
spontane taal / 
uitleggend vertellen 

https://www.youtube.com/watch?v=S0g5MklqoQg&feature=youtu.be
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3.4 Wat als uitleggend vertellen niet lukt?

Sommige kinderen met TOS van 7-10 jaar hebben nog veel moeite met uitleggend vertellen. 
Om toch voldoende complexe taal uit te lokken, kun je het sample aanvullen met een (na)
verteltaak. Tabel 4 geeft een overzicht van de in Nederland veelgebruikte (na)verteltaken. 
Aanvullende informatie staat in Bijlage 3.
Afname van een (na)verteltaak kent echter ook nadelen. Zo weerspiegelt een (na)verteltaak 
niet de dagelijkse communicatie, speelt eventuele (des)interesse in het onderwerp van de 
taak een rol en is er mogelijk een effect van herhaald afnemen. Ook kan de gekozen (na)
verteltaak invloed hebben op de grammaticale complexiteit in het sample.  

Tabel 4.  Overzicht van de in Nederland veelgebruikte vertel- en naverteltaken

vertel- en naverteltaken  

Frog Story Busverhaal Test TAK Verteltaken MAIN

Auteur(s) Mayer (1969); 
Scheper & 
Blankenstijn 
(2013)

Jansonius, 
Borgers, De Bruin 
& Stumpel (2014)

Verhoeven & 
Vermeer (2001)

Gagarina, et al. 
(2012)

Soort taak Verteltaak Naverteltaak Verteltaak Naverteltaak en 
verteltaak 

3.5  Het aantal uitingen 

Afhankelijk van de gebruikte spontane taalanalysemethode, wordt een vast aantal uitingen 
geanalyseerd, variërend van 40 (TARSP) tot 100 (GRAMAT). De vraag is echter hoeveel uitingen 
een taalsample zou moeten bevatten voor een betrouwbare en representatieve analyse. 
Hier is weinig onderzoek naar gedaan. Het enige Nederlandse onderzoek vond bij kinderen 
tot 4 jaar bijna geen verschil tussen GRAMAT-analyses van 100 en 50 uitingen (Wiegers, 
1996). Een beschrijving van de resultaten van dit onderzoek is te vinden in Bijlage 4. Als 
vuistregel voor een betrouwbare analyse adviseren wij in deze handreiking een sample van 
40 uitingen, net als in TARSP. Als bepaalde grammaticale structuren niet voorkomen in het 
sample kun je nagaan of het kind die structuren misschien toch beheerst. Je kunt kiezen voor 
een zinnen aanvultaak die de productie van de betreffende structuur vereist. Een andere 
mogelijkheid is te luisteren of een kind de structuren in een (ander) gesprekje wel beheerst. 

  



14

4.1 Segmentatieregels: Wat is een uiting? 

Bij een STA moet het taalsample in analyseerbare uitingen 
worden verdeeld. Hierbij hanteren we de volgende definitie: Een 
uiting is een enkelvoudige hoofdzin met alle daaraan verbonden 
ondergeschikte bijzinnen (Hunt, 1970; STAP-handleiding, 2008). 

Nevenschikking
Nevenschikkende zinnen worden gesplitst in twee afzonderlijke uitingen. De eerste uiting 
eindigt vóór het voegwoord en de tweede uiting start mét het voegwoord. Nevenschikkende 
zinnen zijn meestal gemakkelijk te herkennen. De meest voorkomende nevenschikkende 
voegwoorden zijn en, maar, want, of en dus. Een uiting als ik ga morgen naar oma en papa 
gaat ook mee wordt dus getranscribeerd als twee uitingen:  
1) ik ga morgen naar oma
2) en papa gaat ook mee  
Een uiting als hij was te laat opgestaan maar hij is toch op tijd op school, idem:
1) hij was te laat opgestaan
2) maar hij is toch op tijd op school
Een uitzondering is nevenschikking met reductie (samentrekking). Dan wordt de zin 
getranscribeerd als één uiting. Er is sprake van reductie als het tweede gedeelte van de 
nevenschikking geen volledige zin is, bijvoorbeeld: Ik ga morgen naar de speeltuin maar mijn 
zusje niet.
Let daarnaast op woordgroep-nevenschikkingen zoals in een uiting als: Opa en oma 
komen  vanavond op bezoek. Hier spreekt voor zich dat hier geen sprake is van een  
nevenschikkende  zin, maar van een woordgroep met het verbindingswoord en.

Onderschikking 
Onderschikkende zinnen bestaan uit een hoofdzin met één of meerdere ondergeschikte 
bijzinnen. Deze zinsconstructies worden getranscribeerd als één uiting. De meest voor ko-
mende onderschikkende voegwoorden zijn: omdat, als – dan, toen, dat, die, waar. 
Een bijzin is te herkennen aan het onderschikkende voegwoord en de woordvolgorde in 
de bijzin. In een bijzin staan alle werkwoorden achteraan in de zin. Een bijzin komt zelden 
zonder hoofdzin voor, maar het kan wel, bijvoorbeeld als antwoord op een ‘waarom’-vraag. 
De bijzin zelf is grammaticaal geen correcte/volledige zin. Er zijn verschillende soorten 
bijzinnen, bijvoorbeeld:

Hoe transcribeer ik spontane 
taal? 4 

Screencast  
uitingen  
transcriberen
& segmenteren

https://www.youtube.com/watch?v=FPyy6XNYHg8&feature=youtu.be
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Ik ga niet mee [omdat ik ziek ben].     (Bijwoordelijke bijzin) 
Mama zegt [dat we buiten mogen spelen].   (Lijdend voorwerpzin)
De mevrouw [die daar loopt] heeft een mooie jurk aan.  (Relatieve bijzin)
[Als het zo hard regent], komt hij niet.    (Bijwoordelijke bijzin)

Beknopte bijzin
In een beknopte bijzin ontbreekt de persoonsvorm. Deze is vervangen door een infinitief of 
een deelwoord. Er zijn twee soorten beknopte bijzinnen die regelmatig voorkomen:
1) (om) te + infinitief Na de fiets gemaakt te hebben ging hij weg. 
   Hij pakt een hamer om de kar te maken.
2) met een onvoltooid deelwoord Lachend liep hij naar buiten.

Directe rede-constructies
In directe rede-constructies worden iemands woorden letterlijk aangehaald, bijvoorbeeld: 
En toen zei hij: ‘Ik wil helemaal geen spaghetti’. 
Deze zinsconstructies worden getranscribeerd als één uiting.  

“Door het uitschrijven van 

het sample word je je veel 

meer bewust wat er precies 

fout en goed gaat.”

(Logopedist, vrije vestiging)
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5.1 Overzicht van te analyseren complexiteit en fouten

Tabel 5 geeft een overzicht van de grammaticale structuren en fouten die je kunt analy-
seren. Extra uitleg hierover is te vinden in Bijlage 5. De gekozen structuren en fouten zijn 
gebaseerd op de beschikbare literatuur over grammaticale ontwikkeling bij kinderen vanaf 
7 jaar en (gedeeltelijk) op STAP (Van Ierland, 1980 – Verbeek, Van den Dungen & Bakker, 
2007). 

Tabel 5. Overzicht van grammaticale structuren en fouten bij een STA.

zinsstructuur  
Complexiteit Voorbeeld

Enkelvoudige zin Het meisje geeft de pen aan de jongen.

Nevenschikking (en, maar, want, dus, of) Ik eet eerst mijn appel en dan ga ik naar 
buiten.

Nevenschikking met reductie Ik eet eerst mijn appel en ga dan naar buiten.

Onderschikking (omdat, als-dan, toen, dat, 
die waar, overig)
- Lijdend voorwerpzin
- Bijwoordelijke bijzin
- Relatieve bijzin

Hij zegt dat je hier niet mag komen. 
Toen hij opkeek, zag hij dat het geld weg was 
De jongen die daar loopt, heeft een mooie pet 
op.

Beknopte bijzin Ik pak een hamer om de kar te slopen.

Directe rede En toen zei hij: ‘Ik wil helemaal geen 
spaghetti’.

Vraagzin Waarom ga jij morgen naar de tandarts?

Passieve zin De jongen wordt door de hond gevolgd.

Meervoudig samengestelde zin Als je volgend weekend weer thuis bent, moet 
je ons vertellen hoe je vakantie is geweest.

Aantal zinsdelen Combinaties van onderwerp – werkwoord-
groep – lijdend voorwerp – meewerkend 
voorwerp – bijwoordelijke bepalingen

Hoe analyseer ik  
spontane taal? 5 
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Fouten Voorbeeld  

Weglating verplicht zinsdeel (onderwerp, 
lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp)

Hij geeft --- aan de jongen.

Weglating er Ik heb twee gewonnen.

Woordvolgordefout Omdat ik heb niet gezien.

Voegwoordfout Ik ga morgen niet mee dat ik ziek ben. 

naamwoordgroepen 
Complexiteit Voorbeeld

Bijwoordelijke bepaling (plaats, tijd, overig)
- Los bijwoord
- Woordgroep 

 
Gisteren ben ik met de auto gegaan. 
Ik ga om zeven uur naar huis.

Bijvoeglijk naamwoord Het lelijke eendje zwemt in het water.

Fouten Voorbeeld  

Fout in enkelvoud / meervoud We bouwen allemaal weggen met de lego.  

Lidwoordfout De kleine meisje huilt. 

Voornaamwoordfout (bezittelijk,  
aanwijzend, wederkerend, persoonlijk)

Ik geef het boek aan zij.

Voorzetselfout (verkeerd voorzetsel, 
weglating)

Hij woont dat huis. 

werkwoordgroepen  
Complexiteit Voorbeeld

Samengesteld gezegde:
- Gaan of doen + infinitief 
-  Hulpwerkwoord + infinitief (anders dan 

gaan of doen)
- Hulpwerkwoord + voltooid deelwoord
- Meer dan 2 hulpwerkwoorden + infinitief

En hij gaat heel hoog vliegen.
Hij wil koekjes bakken.

Ik ben gisteren naar de speeltuin geweest.
Gisteren had ik beter willen doorwerken. 

Fouten Voorbeeld  

Fout in de werkwoordvervoeging:
- Overgeneralisatie
- Fout in werkwoordtijd
- Congruentiefout
- Fout in voltooid deelwoord

Zij loopten, hij liepte, ik vraagde, etc. 
En toen gaan we naar de dierentuin.
Wij heeft dat niet gedaan.
Hij heeft de limonade opgedrinken.  
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5.2 Gemiddelde uitingslengte (MLU)

De gemiddelde uitingslengte in woorden (Mean Length of Utterance; MLU) is tot een leeftijd 
van 4 jaar een betrouwbare maat van syntactische complexiteit. Vanaf 4 jaar is MLU geen 
goede maat meer. Een toename van MLU betekent niet altijd een toename van syntactische 
complexiteit. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kinderen die gebruik maken van lege hulpwerk-
woorden (zoals gaan/doen + infinitief lexicaal werkwoord). Het gebruik van meer woorden 
duidt in dit geval juist op een beperkte complexiteit en is een indicatie van ‘jong’ taalgebruik. 
Voor kinderen van 7-10 jaar kan MLU dus niet gebruikt worden voor het beoordelen van de 
syntactische complexiteit. MLU biedt ook onvoldoende aanknopingspunten om gramma-
ticale behandeldoelen op te stellen. Meer informatie over MLU als maat voor syntactische 
complexiteit vind je in Bijlage 6.

5.3 Toch MLU berekenen?

Wanneer je MLU toch wil uitrekenen, kun je dit eenvoudig handmatig doen. Door het 
taalsample te transcriberen op basis van de transcriptieregels in deze handreiking, krijg je 
het aantal uitingen. In MS Word kun je het totaal aantal woorden tellen. MLU verkrijg je 
dan door het aantal woorden te delen door het totaal aantal uitingen. Let op dat je hierbij 
zelfherhalingen en zelfcorrecties niet meetelt. 
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6.1 Het opstellen van grammaticale behandeldoelen 

Het opstellen en prioriteren van grammaticale behandeldoelen is bij kinderen van 7-10 jaar 
lastiger dan bij jongere kinderen. Voor deze leeftijdsgroep zijn er geen concrete mijlpalen 
in de grammaticale ontwikkeling bekend en er is veel variatie mogelijk in patronen van 
complexiteit en fouten (zie ook paragraaf 1.4). Een STA biedt een overzicht van de gebruikte 
grammaticale structuren en fouten in de taal van het kind. Logopedisten met ervaring in 
het uitvoeren van STA geven in interviews aan 
dat zij de communicatieve redzaamheid van 
het kind centraal stellen bij het opstellen en 
prioriteren van grammaticale behandeldoelen. 
Hierbij kijk je naar de grammaticale structuren 
die het kind kunnen ondersteunen in hun 
dagelijkse communicatie en de fouten die het 
kind daarin mogelijk belemmeren. 

6.2 Webapplicatie SponTaal.nl

Binnen het project ZINnig is een prototype van een webapplicatie ontwikkeld ter onder-
steuning van het analyseren van spontane taal. Deze webapplicatie helpt de logopedist bij 
de analyse van de complexiteit en grammaticale fouten in het taalsample. Het prototype is 
ontwikkeld in samenspraak met de logopedisten uit ons consortium, waardoor het aansluit 
bij de behoeften van logopedisten. In de applicatie kan een uitgeschreven taalsample 
worden ingevoerd. Het sample kan vervolgens per uiting geanalyseerd worden voor 
grammaticale complexiteit en fouten. De applicatie levert daarna een overzicht van de 
analyse op. Van elke specifieke zinsstructuur is de verhouding tussen het aantal correcte en 
incorrecte zinnen zichtbaar. Bijvoorbeeld: in het sample komen 5 onderschikkende zinnen 
met omdat voor. Hiervan zijn drie zinnen foutloos en bevatten twee zinnen fouten. De 
applicatie helpt de logopedist vervolgens om op basis van de resultaten behandeldoelen 
op te stellen waarbij een link wordt gelegd tussen stoornis gerichte doelen (taalvorm) en 
functionele doelen (taalgebruik). 
De webapplicatie wordt momenteel nog doorontwikkeld en zal te zijner tijd apart  
van deze  handreiking worden gepubliceerd. Houd daarvoor de projectsite in de gaten: 
www.zinnig.hu.nl   

Hoe prioriteer ik grammaticale 
behandeldoelen?6 

“Er zijn zoveel verschillende 

grammaticale structuren, hoe 

prioriteer je je doelen?”  

(logopedist vrije vestiging)
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De handreiking Spontane Taalanalyse van Kindertaal en de webapplicatie SponTaal zijn 
ontwikkeld in het onderzoeksproject ZINnig van het Lectoraat Logopedie van Hogeschool 
Utrecht. Het project is gesubsidieerd door Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek 
SIA RAAK (RAAK.MKB07.002).

7.1  Achtergrond Handreiking Spontane Taalanalyse van 
Kindertaal 

De handreiking is opgesteld met als doel logopedisten te ondersteunen in het uitvoeren van 
STA. Uit een focusgroep over faciliterende en belemmerende factoren bij het uitvoeren van 
STA bleek dat logopedisten STA te tijdrovend en te ingewikkeld vonden. Zij hadden behoefte 
aan meer kennis over de grammaticale ontwikkeling van kinderen met TOS van 7-10 jaar 
en wilden vaardiger worden in het uitvoeren van STA. Het onderzoeksteam ZINnig heeft 
vervolgens een training STA ontwikkeld gericht op het uitbreiden van kennis en vaardig-
heden. Hiervoor is eerst een literatuuronderzoek uitgevoerd naar spontane taalanalyses en 
de grammaticale ontwikkeling van zich normaal ontwikkelende kinderen en kinderen met 
TOS van 7-10 jaar. De logopedisten uit de focusgroep volgden de training en gaven feedback 
op de informatie uit de training. Deze bevindingen zijn meegenomen in de ontwikkeling 
van deze handreiking. De handreiking is vervolgens getest op de bruikbaarheid door vier 
logopedisten uit het consortium. Tabel 6 geeft een overzicht van het gehele proces.  

Achtergrondinformatie7 
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Tabel 6. Proces totstandkoming Handreiking Spontane Taalanalyses van Kindertaal.

achtergrond handreiking spontane taalanalyse

 

Literatuuronderzoek: 
>  Grammaticale ontwikkeling bij zich 

normaal ontwikkelende kinderen en 
kinderen met TOS 7-10 jaar

> Spontane taalanalyses 

Ontwikkeling Training Spontane Taalanalyses 

Opstellen Handreiking Spontane Taalanalyse van Kindertaal

Uitvoeren training met logopedisten uit consortium en evaluatie  

Test bruikbaarheid Handreiking STA in de logopediepraktijk 

Focusgroep met 11 logopedisten: 
Faciliterende en belemmerende 
factoren bij het al dan niet uitvoeren 
van spontane taalanalyses
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Hoewel er diverse methoden zijn voor het in kaart brengen van de morfosyntactische ontwik-
keling, wordt dit bij oudere kinderen (vanaf 4 jaar) bemoeilijkt doordat zowel de syntac-
tische complexiteit als de gemiddelde uitingslengte sterk afhankelijk zijn van de wijze 
waarop spontane taal verzameld wordt (Berman & Verhoeven, 2002; Duinmeijer, De Jong, & 
Scheper 2012; Frizelle, Thompson, McDonald, & Bishop, 2018; Nippold, Hesketh, Duthie, & 
Mansfield, 2005; Nippold, 2007, 2009; Roelofs, 1998; Scott & Balthazar, 2010; Scott & Stokes, 
1995; Scott & Windsor, 2000; Westerveld & Vidler, 2016). Veelal wordt gezien dat zowel de 
gemiddelde uitingslengte als de syntactische complexiteit in een verteltaak, naverteltaak of 
uitleggend vertellen langer/hoger is dan in conversatie (Scott & Stokes, 1995; Westerveld 
& Vidler, 2016). Een vertel- of naverteltaak weerspiegelt doorgaans beter wat een kind 
maximaal kan, terwijl conversatie beter representeert wat een kind normaal gesproken 
doet (Frizelle et al., 2018). Dit gaat echter niet altijd op en ook tussen verteltaken onderling 
worden verschillen gevonden in syntactische complexiteit. Zo vonden Frizelle et al. (2018) 
in hun onderzoek naar syntactische complexiteit in relatie tot leeftijd geen verschil in 
syntactische complexiteit tussen een vertel- en navertelconditie. Syntactische complexiteit 
bleek echter wel afhankelijk van de aard van de verteltaak terwijl vooraf beide verteltaken 
vergelijkbaar werden geacht. Duinmeijer et al. (2012) vonden daarnaast verschillen in 
syntactische complexiteit tussen een vertel- en naverteltaak bij zowel zich normaal ontwik-
kelende kinderen als bij kinderen met een TOS met een gemiddelde leeftijd van 7;4 jaar. 
Op de verteltaak (Frogstory) werden minder inbeddingen en niet-vloeiende uitingen gepro-
duceerd dan in de naverteltaak (Busverhaal). Ook de gemiddelde lengte van de vijf langste 
uitingen (MLU-5) was in de vertelconditie significant korter dan in de navertelconditie. 

Een ander probleem bij het in kaart brengen van de syntactische complexiteit is het feit 
dat zinsstructuren die zich op latere leeftijd ontwikkelen, niet zo frequent voorkomen in 
de spontane taal als structuren die eerder verworven zijn. Het al dan niet voorkomen van 
bepaalde zinsstructuren in de spontane taal is bij oudere kinderen bovendien afhankelijk 
van (syntactische) keuzes van de spreker (Scott & Stokes, 1995). De kennis en interesse van 
het kind over het gespreksonderwerp spelen ook een rol (Nippold et al., 2009). Het spreken 
over een onderwerp waar het kind veel kennis over heeft, resulteert in meer, langere en 
syntactisch complexere uitingen (Nippold et al., 2009). 

De uitkomsten van STA kunnen dus (mede) beïnvloed worden door zowel de aard van de 
uitlokkingstaak als het gespreksonderwerp. Daarom zijn bevindingen uit een STA niet per 
definitie generaliseerbaar en ook niet altijd representatief voor de maximale syntactische 
complexiteit van een kind. 

Invloed van de manier  
van uitlokking

 Bijlage

1
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STAP
De Spontane Taal Analyse Procedure (STAP, Van Ierland, 1980) is ontwikkeld voor het 
in kaart brengen van de spontane taal van kinderen in de leeftijd 4 tot 8 jaar. De STAP is 
een gestandaardiseerd onderzoeksinstrument waarbij 37 linguïstische variabelen op het 
gebied van morfosyntactische complexiteit en correctheid naast semantische en pragma-
tische correctheid worden onderzocht op basis van 50 uitingen in conversatie buiten 
het hier-en-nu. Middels het STAP-profiel dat hierdoor ontstaat worden de linguïstische 
variabelen van het kind vergeleken met de frequentiegegevens van leeftijdsgenoten. 
Deze frequentiegegevens zijn per leeftijdsgroep (jaargroep) gebaseerd op de spontane 
taaluitingen van 60 kinderen in een gesprek buiten het hier-en-nu over een onderwerp 
uit de belevingswereld (huisdieren, op vakantie gaan, televisieprogramma’s, e.d.). De 
kinderen uit de normgroep waren woonachtig in Amsterdam, volgden allen het reguliere 
basisonderwijs en waren afkomstig uit verschillende sociale milieus. De gegevens zijn 
verzameld in 1975. In 2007 is bij de Universiteit van Amsterdam een uitgebreide verant-
woording van de STAP-normen verschenen. De STAP-handleiding is te downloaden via:  
https://www.hetwap.nl/wp-content/uploads/2018/04/2008-STAP-HANDLEIDING.pdf 

GRAMAT
Grammaticale Analyse van Taalontwikkelingsstoornissen (GRAMAT) (Bol & Kuiken, 1988) is 
een methode voor het in kaart brengen van de morfosyntactische ontwikkeling van kinderen 
in de leeftijd van 1;0 tot 4;0 jaar. Deze methode is een bewerking van de LARSP-methode 
(Language Assessment Remediation and Screening Procedure, Crystal et al., 1976) en wordt 
verantwoord in Bol & Kuiken (1988). De normering is gebaseerd op aaneengesloten samples 
van 100 spontane taaluitingen van 42 zich normaal ontwikkelende Nederlandstalige 
kinderen waarvan bij 30 kinderen een half jaar later een tweede opname van de spontane 
taal is gemaakt. Op basis hiervan is een profielkaart opgesteld waarbij de ontwikkeling in 
zinstype, zinsstructuur, woordgroep en woordstructuur wordt weergegeven per leeftijds-
groep van een half jaar. Daarnaast zijn er normen voor het totaal aantal uitingen, de gemid-
delde uitingslengte in morfemen en de gemiddelde lengte van de vijf langste uitingen 
(MLU-5). 

Spontane  
Taalanalysemethoden

 Bijlage

2
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TARSP
Een veelgebruikt instrument voor het in kaart brengen van de morfosyntactische ontwik-
keling van kinderen in de leeftijd van 15 maanden tot 4;0 jaar is de Taal Analyse Remediering 
en Screening Procedure (TARSP, Schlichting, 1995; 2017). De analysemethode is ontwikkeld 
naar het model van LARSP van Crystal et al. (1976). Met de TARSP-profielkaart wordt een 
overzicht gegeven in fases van de grammaticale ontwikkeling in zinsstructuren, woord-
groepen, morfologie, voornaamwoorden en verbindingswoorden. Deze Nederlandse normen 
zijn gebaseerd op 200 spontane taaluitingen per kind van in totaal 137 Nederlandstalige 
kinderen in de leeftijd van 15 maanden tot 4;0 jaar, verdeeld over twee sociaaleconomische 
klassen. De methodologische verantwoording wordt gegeven in Schlichting (1996). Voor de 
TARSP analyse moeten minimaal 40 spontane taaluitingen worden verzameld in een conver-
satieconditie, indien nodig aan de hand van concreet (spel)materiaal. 
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Spontane taal kan ook verzameld en uitgelokt worden aan de hand van (na)verteltaken. In 
Nederland veelgebruikte (na)verteltaken zijn de Frog Story (Mayer, 1969; Blankenstijn & 
Scheper, 2003; Scheper & Blankenstijn, 2013) , de Busverhaal Test uit de Renfrew Taalschalen 
Nederlandse Aanpassing (RTNA, Jansonius et al., 2014), de TAK Verteltaak (Verhoeven & 
Vermeer, 2001) en de MAIN (Meertalig Assessment Instrument voor Narratieven, Gagarina 
et al., 2012). De Frogstory is een verteltaak met 24 afbeeldingen. Aan de hand van deze 
taak kunnen zowel plotelementen als morfosyntactische, semantische en pragmatische 
elementen worden beoordeeld. 

Het Busverhaal van de RTNA is een naverteltaak met 16 afbeeldingen. Het kind moet het 
voorgelezen verhaal zo exact mogelijk navertellen. De kwaliteit van de informatieover-
dracht wordt beoordeeld (semantisch) en er vindt een grammaticale analyse plaats van de 
zinslengte en het aantal gebruikte onderschikkingen. 

Bij de TAK Verteltaak (Verhoeven & Vermeer, 2001) beschrijft een kind twee stripverhalen van 
8 afbeeldingen. Het doel van de taak is een analyse van de samenhang (in vorm) in een verhaal 
door het verwoorden van middel-doel, oorzaak-gevolg, opposities en probleem-oplossings-
relaties. Er wordt inzicht verkregen in de coherentie (in betekenis) door het beoordelen van 
het gebruik van noodzakelijke inhoudswoorden en voegwoorden. De TAK Verteltaak is een 
rijke taak waarin veel verschillende personen (zowel enkelvoud, meervoud als mannelijk en 
vrouwelijk) en semantische relaties (oorzaak-gevolg, middel doel) voorkomen. Daarnaast 
wordt een beroep gedaan op de vaardigheid om correct te refereren met persoonlijke 
voornaamwoorden. 

Met de MAIN kan zowel het verhaalbegrip als de verhaalproductie in kaart worden gebracht. 
De MAIN bevat vier verhalen van elk zes afbeeldingen. Uitlokking vindt plaats met een 
modelverhaal, navertellen en vertellen. Analyses vinden plaats op zowel macro- als micro-
structuur. Bovendien kan de taalvaardigheid in meerdere talen in kaart worden gebracht. 
De MAIN is nog niet genormeerd maar is samengesteld op basis van uitgebreide pilots en 
volgens de auteurs bruikbaar voor evaluatie-, interventie- en onderzoeksdoeleinden. De 
MAIN is te downloaden via: http://www.zas.gwz-berlin.de/zaspil56.html 

Narratieve vaardigheden: 
(na)verteltaken

Bijlage
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Er is weinig bekend over de minimale lengte van een taalsample voor het verkrijgen van een 
betrouwbare en representatieve analyse. Uit onderzoek van Groenhuis & Goorhuis-Brouwer 
(1991) bleek een analyse volgens GRAMAT met 100 uitingen een representatiever beeld te 
geven van de grammaticale ontwikkeling dan een analyse volgens TARSP met 40 uitingen. 
Wiegers (1996) onderzocht of de betrouwbaarheid van een GRAMAT-analyse vergelijkbaar 
bleef wanneer 50 uitingen werden geanalyseerd. Bij 30 reeds bestaande spontane taalana-
lyses (5 per leeftijdsfase) uit het Bol & Kuiken corpus is gekeken of structuren die aanwezig 
waren in de eerste 50 uitingen ook in de tweede 50 uitingen voorkwamen. Voor de leeftijdsfase 
2;6-3;0 jaar werd een significant verschil gevonden in het gebruik van minors (zoals ja, nee, 
hallo, e.d.). Omdat deze minors niet geanalyseerd worden, vormde dit geen beperking. In 
de leeftijdsfase 3;6-4;0 jaar werd wel een significant verschil gevonden in het gebruik van 
koppelwerkwoorden. Deze kwamen in de eerste 50 uitingen gemiddeld vaker voor dan in 
de tweede 50 uitingen. Een tweede verschil was het voorkomen van de SVAC-structuur 
(onderwerp, werkwoord, bepaling, complement). Voor de overige structuren gold dat deze in 
de eerste 50 uitingen in vergelijkbare aantallen voorkwamen als in de tweede 50 uitingen. 
Geconcludeerd werd dat een GRAMAT-analyse gebaseerd op 50 uitingen vrijwel eenzelfde 
beeld geeft als een analyse gebaseerd op 100 uitingen. 
 

Lengte van het  
taalsample

 Bijlage
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zinsstructuur - complexiteit 

Hoofdzinnen en bijzinnen 
Hoofdzinnen komen zelfstandig voor. Bijzinnen maken onderdeel uit van een 
hoofdzin. 

Hoofdzin: Het onderwerp en de persoonsvorm staan naast elkaar in de zin. De 
persoonsvorm staat in hoofdzinnen meestal op de tweede plaats.  

Bijzin: Tussen het onderwerp en de persoonsvorm kunnen ook andere zinsdelen staan. 
Een bijzin is altijd ‘onderdeel’ van een hoofdzin, m.a.w. een bijzin heeft altijd een 
zinsdeelfunctie binnen de hoofdzin. Een bijzin is te herkennen aan een onderschikkend 
voegwoord en de plaats van de werkwoordgroep, die staat altijd achteraan in de 
bijzin.  

Enkelvoudige zin
Een hoofdzin (zonder bijzinnen) met één persoonsvorm. 

 

Samengestelde zin
Een samengestelde zin heeft meer dan één persoonsvorm (met uitzondering van een 
beknopte bijzin). Een samengestelde zin kan een nevenschikking of een onderschikking 
zijn. 

Toelichting van de grammaticale 
structuren en fouten 

 Bijlage
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Voorbeelden enkelvoudige zin:
> Ik loop naar school.
> Hij heeft gisteren de hond uitgelaten.
> Het meisje geeft de pen aan de jongen.
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Nevenschikking
Een samengestelde zin waarbij twee (of meer) hoofdzinnen met elkaar verbonden 
worden door een nevenschikkend voegwoord. De meest voorkomende nevenschikkende 
voegwoorden zijn: en, maar, want, of en dus. 

Nevenschikking met reductie
Vaak wordt in een nevenschikking het onderwerp van beide zinnen samengetrokken. 
Dit wordt een nevenschikking met reductie genoemd. Soms geldt dit ook voor de 
persoonsvorm. 

Onderschikking
Onderschikkende zinnen bestaan uit een hoofdzin met één of meerdere ondergeschikte 
bijzinnen. De meest voorkomende onderschikkende voegwoorden zijn: omdat, als – 
dan, toen, dat, die, waar. Een bijzin is, behalve door het onderschikkend voegwoord, het 
gemakkelijkst te herkennen aan de woordvolgorde. In een bijzin staan alle werkwoorden 
achteraan in de zin. Er zijn verschillende soorten bijzinnen die hieronder worden toege-
licht. Ga altijd eerst na wat de hoofdzin is, voordat je de functie van een bijzin bepaalt. 

Voorbeelden nevenschikking met reductie:
>  Hij was te laat opgestaan maar is toch op tijd op school.>  We gaan naar oma en daarna naar de speeltuin.

Voorbeelden nevenschikking:

>  Ik eet eerst mijn appel en ik ga daarna naar buiten. 

>  Hij was te laat opgestaan maar hij is toch op tijd op school. 

>  De kinderen hebben allemaal hun mooiste kleren aan want 

zij gaan vanavond naar het feest.
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de verschillende (functies van) bijzinnen: 

Lijdend voorwerpzin
Een lijdend voorwerpzin heeft de functie van lijdend voorwerp in de hoofdzin. Een 
lijdend voorwerpzin wordt meestal voorafgegaan door de voegwoorden dat of of. Een 
lijdend voorwerpzin herken je op dezelfde wijze als dat je normaal gesproken een lijdend 
voorwerp herkent (door de vraag: wie of wat + gezegde + onderwerp) en is altijd te 
vervangen door ‘dat’.

Bijwoordelijke bijzin
Een bijwoordelijke bijzin heeft de functie van bijwoordelijke bepaling in de hoofdzin. 
Het verschil met een gewone bijwoordelijke bepaling is dat een bijwoordelijke bijzin 
een gezegde bevat. Een bijwoordelijke bijzin herken je op dezelfde wijze als dat je een 
bijwoordelijke bepaling herkent. Een bijwoordelijke bijzin geeft antwoord op de volgende 
vragen: waar, wanneer, waarom, waarmee, waardoor, hoe en hoeveel. Eigenlijk gaat het 
hierbij om antwoord op alle vraagwoorden behalve wie en wat (bij wie of wat heb je vaak 
te maken met een lijdend voorwerpzin). Een bijwoordelijke bijzin kan met veel verschil-
lende voegwoorden beginnen maar begint vaak met toen, omdat, doordat of als. 

Voorbeelden lijdend voorwerpzin:

 Hoofdzin Bijzin

> Hij bepaalt dat je hier niet mag komen.  

Wat bepaalt hij? (Wie of wat + gezegde + onderwerp?)  dat je hier niet mag komen. = 

Lijdend voorwerp in de vorm van een bijzin. Dus: lijdend voorwerpzin. 

 Hoofdzin Bijzin

> Het meisje wist niet of ze nog op tijd was.

Wat wist het meisje niet? (Wie of wat + onderwerp + gezegde)  of ze nog op tijd was. = 

Lijdend voorwerp in de vorm van een bijzin. Dus: lijdend voorwerpzin.

Voorbeelden bijwoordelijke bijzin:
 Bijzin Hoofdzin
> Toen hij boodschappen ging doen, zag hij dat het geld weg was.  

Wanneer zag hij dat het geld weg was? (Wanneer + hoofdzin?)  Toen hij boodschappen ging doen = bijwoordelijke bepaling in de vorm van een bijzin. Dus: bijwoordelijke bijzin.  

 Hoofdzin Bijzin
> Ik ga vandaag niet op de fiets naar school omdat ik last van mij knie heb.

Waarom ga ik niet op de fiets naar school? (Waarom + hoofdzin?)  Omdat ik last van mijn knie heb = bijwoordelijke bepaling in de vorm van een bijzin. Dus: bijwoordelijke bijzin. 
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Relatieve bijzin 
Een relatieve bijzin (ook wel een bijvoeglijke bijzin of betrekkelijke bijzin genoemd) 
wordt meestal voorafgegaan door een betrekkelijk voornaamwoord (die, dat) of 
een betrekkelijk bijwoord (waar) en heeft als doel een nadere specificering van een 
naamwoord(groep) te geven. Ze zijn doorgaans gemakkelijk te herkennen. 

Beknopte bijzin
Beknopte bijzinnen fungeren (net als gewone bijzinnen) als zinsdeel van een hoofdzin. 
Het verschil is echter dat beknopte bijzinnen geen persoonsvorm bevatten. Deze is 
vervangen door een infinitief of een deelwoord. Er zijn twee soorten beknopte bijzinnen 
die regelmatig voorkomen:

Directe rede
In directe rede-constructies worden iemands woorden letterlijk aangehaald, bijvoorbeeld: 
En toen zei hij: ‘Ik wil helemaal geen spaghetti’. Deze zinsconstructies worden 
geanalyseerd als één uiting. Bij het bepalen van het aantal zinsdelen, telt het citaat als  
één zinsdeel. 

Voorbeelden relatieve bijzin:

 Bijzin

> De jongen die daar loopt, heeft een mooie pet op.

 Bijzin

> Het dorp waar ik geboren ben, ken je vast niet. 

 Bijzin

> De kinderen, die de hele dag gezwommen hadden, vielen in de auto in slaap.  

 Bijzin

> Ik zie de jongen die daar loopt.

Voorbeelden beknopte bijzin:

1: ‘te’ + infinitief: 

 Hoofdzin  Bijzin 

> Ik pak de hamer om een kar te timmeren.  

2: onvoltooid deelwoord:   
 Bijzin  Hoofdzin 
> Lachend liep hij naar buiten.
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Vraagzin
Vraagzinnen zijn alle zinnen die de vorm hebben van een vraag en worden in de analyse 
niet verder gespecifieerd. Het gaat hierbij dus zowel om vraagwoordzinnen als om ja/
nee-vragen en open vragen.  

Passieve zin
Passieve zinnen (ook wel lijdende vorm) zijn zinnen waarbij het gezegde bestaat uit 
het hulpwerkwoord worden of zijn en een passief deelwoord (dat dezelfde vorm heeft 
als een voltooid deelwoord). Wanneer je van een actieve zin een passieve zin maakt, 
veranderen er 3 dingen: het lijdend voorwerp wordt onderwerp, het onderwerp krijgt 
de vorm van een door-bepaling en het gezegde wordt gevormd met het hulpwerkwoord 
worden of zijn. 

Meervoudig samengestelde zin
Een samengestelde zin kan uit meerdere hoofdzinnen en meerdere bijzinnen bestaan. 
Voor de analyse (het bepalen van het soort bijzin) maakt dit echter geen verschil. Ga 
eerst na wat de hoofdzin is en bepaal vervolgens wat de functie van de bijzin is. Deze 
zinnen komen bovendien maar weinig voor bij kinderen met TOS!

Voorbeelden passieve zin:

> De jongen wordt door de hond gevolgd. 

 (actief: de hond volgt de jongen)

> Het boek is door het meisje gelezen.

 (actief: het meisje leest het boek)

Voorbeeld meervoudig samengestelde zin: 
 Bijzin Hoofdzin Bijzin
> Als je volgend weekend thuis bent, moet je ons vertellen hoe je vakantie was.

Wanneer moet je ons vertellen hoe je vakantie is geweest? (Wanneer + hoofdzin (+eventuele overige bijzin)?)  Als je volgend weekend thuis bent. = Bijwoordelijke bepaling in de vorm van een bijzin. Dus: bijwoordelijke bijzin. 

Wat moet je ons vertellen als je volgend weekend thuis bent? (Wat + hoofdzin (+eventuele overige bijzin)?  Hoe je vakantie is geweest. = Lijdend voorwerp in de vorm van een bijzin. Dus: lijdend voorwerpzin.
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Aantal zinsdelen 
Een zinsdeel is een woord of een groep woorden met een bepaalde functie in de zin.  
De meest voorkomende zinsdelen zijn: onderwerp, persoonsvorm, gezegde, meewerkend 
voorwerp, lijdend voorwerp, bijwoordelijke bepaling, bijvoeglijke bepaling, voorzetsel-
voorwerp en bepaling van gesteldheid.
Voor het bepalen van het aantal zinsdelen is het niet direct nodig om van alle zinsdelen 
de specifieke functie te bepalen. Vaak volstaat het om de zin op te delen in onderwerp, 
persoonsvorm (+overige werkwoorden = gezegde), lijdend voorwerp, (eventueel 
meewerkend voorwerp) en de verschillende bepalingen. Voor de bepalingen is het 
dan niet nodig exact te verwoorden om welke bepalingen het gaat. Een zin verdelen 
in zinsdelen lukt bovendien vaak goed op gevoel. Let er in geval van bijzinnen op dat 
deze als geheel één functie hebben binnen de hoofdzin. Deze hoeven dus niet verder 
opgedeeld te worden. Een relatieve bijzin hoort bovendien bij het onderwerp of lijdend 
voorwerp en wordt niet beschouwd als een apart zinsdeel.

Voorbeelden aantal zinsdelen: 

> Mijn oma gaat morgen op vakantie naar Duitsland. 

 Mijn oma – gaat – morgen – op vakantie – naar Duitsland  5 zinsdelen 

>  Omdat het morgen mooi weer wordt, vertrekken wij al vroeg met de auto naar het 

strand.  

 Omdat het morgen mooi weer wordt (=bijzin) – vertrekken – wij – al vroeg – met 

de auto – naar het strand  6 zinsdelen 

> Het meisje dat daar zit, heeft gisteren in de stad nieuwe kleren gekocht

 Het meisje dat daar zit – heeft gekocht – nieuwe kleren – gisteren – in de stad   

5 zinsdelen
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zinsstructuur - fouten 

Weglating verplicht zinsdeel 
Hierbij gaat het om het weglaten van onderwerp, persoonsvorm, lijdend voorwerp of 
verplicht meewerkend voorwerp met als resultaat een ongrammaticale en/of onvolledige 
zin.   

Weglating er
Hierbij gaat het om het weglaten van het woord er. Dit komt vaak voor bij kinderen met 
TOS. Bijvoorbeeld: Ik heb twee gewonnen (i.p.v.: ik heb er twee gewonnen)

Woordvolgordefout
Onder woordvolgordefouten vallen uitingen met een afwijkende woordvolgorde die niet 
gerekend kan worden tot spreektaal. In het Nederlands is er, zeker in spreektaal, veel 
mogelijk voor wat betreft de woordvolgorde. Denk hierbij bijvoorbeeld aan nabepa-
lingen als toch, eigenlijk, allemaal, etc. bijvoorbeeld: ik ben dat niet vergeten toch? Ik heb 
ze bekeken, allemaal. Dit soort uitingen worden niet als fout gescoord. Bij fouten in de 
woordvolgorde gaat het meestal om fouten in de werkwoordplaatsing, bijvoorbeeld in 
een zin als: 
Ik heb vandaag spinazie gegeten (=juist) 
Vandaag heb ik spinazie gegeten (=juist) 
Ik heb spinazie gegeten vandaag (=ook juist) 
Ik vandaag heb spinazie gegeten (= niet juist)

Voegwoordfout
Gebruik van een verkeerd voegwoord. Bijvoorbeeld dat i.p.v. omdat:
Ik ga morgen niet mee dat ik ziek ben. 
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naamwoordgroepen - complexiteit

Naamwoordgroep
Een naamwoordgroep is een woordgroep waarvan de kern wordt gevormd door een 
zelfstandig naamwoord of voornaamwoord.

Bijvoeglijk naamwoord
Zelfstandige naamwoorden kunnen worden uitgebreid met één of meerdere bijvoeglijke 
naamwoorden, bijvoorbeeld: het lelijke eendje; het boze lelijke eendje. Het gebruik van 
bijvoeglijk naamwoorden zegt iets over de complexiteit van de naamwoordgroepen. 

Bijwoordelijke bepaling 
Een bijwoordelijke bepaling geeft informatie over o.a. waar, wanneer, waarom, waarmee, 
hoe, hoeveel, etc. Het meest frequent zijn bepalingen van plaats en tijd. Ze kunnen de 
vorm hebben van een los bijwoord (bijvoorbeeld: gisteren) of een woordgroep (bijvoor-
beeld: op het feest van Victor). Ook de bijwoordelijke bepaling van graad komt vaak 
voor. Deze geeft antwoord op de vraag ‘in welke mate?’, bijvoorbeeld: Hij is erg ziek of 
De tekening is ontzettend mooi. Elke bijwoordelijke bepaling wordt gescoord en hierbij 
wordt aangegeven of het een bijwoordelijke bepaling van plaats, tijd of graad betreft en 
of het gaat om een woord of woordgroep. Als het een andere bijwoordelijke bepaling is 
dan plaats, tijd of graad, kies dan de optie overig. 

Voorbeelden bijwoordelijke bepaling:  

> Gisteren ben ik op de fiets naar mijn oma gegaan 

Gisteren: bijwoordelijke bepaling van tijd (wanneer?) – los bijwoord

Op de fiets: overige bijwoordelijke bepaling (hoe?) – woordgroep 

>  Om 19uur heb ik op het feest van Victor een speech gehouden  

Om 19uur: bijwoordelijke bepaling van tijd (wanneer?) – woordgroep 

Op het feest van Victor: bijwoordelijke bepaling van plaats (waar?) – woordgroep 

> Het feest is heel erg leuk geweest.

Heel erg: bijwoordelijke bepaling van graad (in welke mate?) - woordgroep
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naamwoordgroepen - fouten

Fout in enkelvoud / meervoud
Hieronder vallen fouten in de vorming van het meervoud, bijvoorbeeld schippen, statten, 
(twee) glas, koe’s.

Fout in de bepaler
Hieronder vallen foutief gebruikte lidwoorden, onbepaalde voornaamwoorden zoals elke 
of alle, en rangtelwoorden zoals tweede. 

Voornaamwoordfout 
Elk foutief gebruikt of weggelaten voornaamwoord wordt gescoord. Hierbij wordt aange-
geven of het bedoelde voornaamwoord een bezittelijk, aanwijzend, wederkerend of 
persoonlijk voornaamwoord betreft. Fouten in geslacht (hij/zij, hem/haar) komen veel 
voor bij kinderen met TOS.

Voorzetselfout 
Elke fout in het gebruik van voorzetsels wordt gescoord. Er wordt hierbij aangegeven of 
het een verkeerd voorzetsel (bijvoorbeeld: hij woont op dat huis (i.p.v. in) is, of dat het 
voorzetsel wordt weggelaten (bijvoorbeeld: hij woont dat huis). 

werkwoordgroepen - complexiteit

Samengestelde gezegdes
De werkwoorden in een zin vormen samen de werkwoordgroep (het gezegde). De 
werkwoordgroep kan bestaan uit alleen de persoonsvorm, maar een gezegde kan ook 
samengesteld zijn. De volgende samengestelde gezegdes worden gescoord:

- Gaan of doen + infinitief
Kinderen met TOS gebruiken vaak de hulpwerkwoorden gaan of doen in combinatie 
met de infinitief van het lexicale werkwoord als alternatief voor een vervoeging van 
het lexicale werkwoord. Dit wordt ook in de vroege taalontwikkeling van zich normaal 
ontwikkelende gezien. Kinderen met TOS maken echter langer en vaker gebruik van deze 
constructies. En het hulpwerkwoord gaan wordt in deze gevallen niet gebruikt om toeko-
mende tijd mee uit te drukken.
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- Hulpwerkwoord + infinitief  
Het gezegde bestaat uit een hulpwerkwoord (als persoonsvorm) en een infinitief van het 
lexicale werkwoord.

- Hulpwerkwoord + voltooid deelwoord
  

- Meer dan twee hulpwerkwoorden + infinitief
Hieronder vallen alle gezegdes die behalve het voltooid deelwoord of infinitief van het 
lexicale werkwoord, twee of meer hulpwerkwoorden bevatten.

Voorbeelden hulpwerkwoord + infinitief: 

> Hij wil koekjes bakken.

> Oma zal morgen naar de winkel gaan.

Voorbeelden hulpwerkwoord + infinitief: 
> Ik ben gisteren naar de speeltuin geweest.
> Hij heeft donderdagmorgen zijn zwemdiploma gehaald.

Voorbeelden meer dan twee hulpwerkwoorden: 

> Hij zou dat hebben moeten kunnen weten. 

> Gisteren had ik beter willen opletten.

Voorbeelden gaan of doen + infinitief:  

> Hij gaat heel hoog vliegen (in plaats van: Hij vliegt heel hoog)
> En toen ging hij vallen (in plaats van: En toen viel hij)
> Nu doe ik even een tekening maken (in plaats van: Nu maak ik even een tekening)
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werkwoordgroepen - fouten

Fout in de werkwoordvervoeging
Alle fouten in de werkwoordvervoeging worden gescoord. Deze worden onderverdeeld in:

- Overgeneralisatie
Dit is het geval wanneer vervoegingsregels voor zwakke werkwoorden worden toegepast 
op sterke werkwoorden (of andersom, maar dat komt minder vaak voor).

- Fout in de werkwoordtijd
Het werkwoord wordt in de verkeerde tijd vervoegd. Dit moet je vaak afleiden uit de 
context of het gebruik van bijwoorden of bijzinnen.

- Congruentiefout
Congruentiefouten zijn fouten waarbij het onderwerp en de persoonsvorm niet op elkaar 
zijn afgestemd door foutieve vervoeging van de persoonsvorm of weglating van de 
persoonsvorm (hulpwerkwoord) als het lexicale werkwoord wel gerealiseerd is.  

- Fout in voltooid deelwoord
Hieronder vallen alle foutief vervoegde voltooid deelwoorden. Het gaat hierbij zowel 
om weglatingen (bijvoorbeeld: ik heb lopen in plaats van gelopen) als overgeneralisatie-
fouten zoals gefietsen, gekijken, etc. als foutieve hulpwerkwoorden, bijvoorbeeld: ik heb 
naar de speeltuin geweest.  

Voorbeelden overgeneralisatie: 
> En toen vraagden we aan papa hoe laat het was.
> Hij roepte heel hard: ‘Dat is niet eerlijk!’

Voorbeelden congruentiefout:

> Wij heeft dat niet gedaan.

> En de kinderen kon daarmee spelen. 

> Toen wij naar oma gegaan. (weglating hulpwerkwoord)

Voorbeelden overgeneralisatie: 

> En toen vraagden we aan papa hoe laat het was.

> Hij roepte heel hard: ‘Dat is niet eerlijk!’
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De gemiddelde uitingslengte wordt vaak beschouwd als de beste index voor de syntac-
tische ontwikkeling voor kinderen tot de leeftijd van 4 jaar (Shriner, 1967, in Van Ierland 
1980; Van den Dungen, 2007). Vanaf een leeftijd van vier á vijf jaar wordt deze maat echter 
als te variabel beschouwd omdat langere zinnen niet altijd syntactisch complexere zinnen 
weerspiegelen. Zo kunnen langere uitingen bijvoorbeeld gepaard gaan met een toename 
van ongrammaticaliteit. Ook neemt de MLU bijvoorbeeld toe wanneer een kind gebruik 
maakt van constructies met lege hulpwerkwoorden (zoals gaan + infinitief) als alternatief 
voor de vervoeging van het lexicale werkwoord. Het gebruik van meer woorden duidt in dit 
geval juist op een beperking in complexiteit. Grammaticale complexiteit kan bovendien ook 
toenemen door gebruik van grammaticale structuren waarmee met eenzelfde aantal woorden 
complexere ideeën uitgedrukt kunnen worden (Frizelle et al., 2018; Hammer, 2014; Klee et 
al., 1989; Scott & Nelson, 2007). Voor het in kaart brengen van de grammaticale ontwikkeling 
van kinderen van 7-10 jaar moeten naast de gemiddelde uitingslengte ook andere aspecten 
van taalproductie betrokken worden (Scott & Nelson, 2007; Scott & Windsor, 2000). Wel 
lijkt het erop dat de gemiddelde uitingslengte blijft toenemen met de leeftijd. De gemid-
delde uitingslengte (MLU in woorden) blijft voor het Engels bij personen met een normale 
taalontwikkeling toenemen tot in de volwassenheid (in zowel vertel-, navertel- als conver-
satiecondities) (Berman & Verhoeven, 2002; Frizelle et al., 2018; Nippold et al., 2005; Scott 
& Stokes, 1995; Westerveld & Vidler, 2016). Door Frizelle et al. (2018) werden echter voor 
de leeftijdsfase 7 tot 12 jaar geen significante toename in MLU gezien. Voor het Nederlands 
geldt dat er in de leeftijdsfase van 6 tot 10 jaar wel sprake lijkt te zijn van een toename in 
MLU (Van Ierland, 1980; Zwitserlood, 2014). Dit lijkt ook te gelden voor kinderen met TOS 
(Zwitserlood, 2014). 

Gemiddelde  
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