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Nederlandse samenvatting  
 
Inleiding 
Bij een kind met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is het aanleren van taal geen vanzelfsprekend 
proces, omdat het verwerken van taal moeizaam verloopt. Een TOS heeft een negatief effect op het 
cognitief-, emotioneel- en sociaal functioneren. Het tekenen als ondersteunend communicatiemiddel 
kan worden ingezet om de communicatie, het aanleren van nieuwe woorden en het begrijpen van 
gesproken taal te bevorderen. Er zijn verschillende disciplines die een rol spelen bij de interventie 
van kinderen met een TOS. Leerkrachten hebben een grote bijdrage in het aanbieden en aanleren 
van taal bij kinderen met een TOS. Echter is het nog onbekend wat de ervaringen zijn van 
leerkrachten met betrekking tot het inzetten van tekenen als ondersteunend communicatiemiddel 
bij kinderen met een TOS. Voor dit onderzoek is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: Wat zijn de 
ervaringen van leerkrachten met betrekking tot het inzetten van tekenen als ondersteunend 
communicatiemiddel in de klas bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) in het regulier- 
en speciaal onderwijs?  
 
Methode  
Voor dit onderzoek zijn de ervaringen van vijf leerkrachten verzameld met betrekking tot het 
inzetten van tekenen als ondersteunend communicatiemiddel bij kinderen met een TOS in het 
regulier- en speciaal onderwijs. Alle vijf leerkrachten hebben de online cursus ‘TekenenbijTOS’ 
gevolgd. Er is exploratief onderzoek uitgevoerd in de vorm van kwalitatief onderzoek. Dit is 
uitgevoerd aan de hand van semigestructureerde diepte-interviews. De verzamelde data zijn letterlijk 
getranscribeerd en daarna gecodeerd. Vervolgens zijn de resultaten waar nodig ondersteund met 
schematische weergaves.  
 
Resultaten 
Uit de resultaten is naar voren gekomen dat het inzetten van het tekenen door alle vijf leerkrachten 
als een zinvol en toepasbaar ondersteunend communicatiemiddel wordt gezien. Het tekenen als 
ondersteunend communicatiemiddel wordt op diverse momenten ingezet door middel van 
verschillende werkwijzen. Ook is er benoemd dat het tekenen als ondersteunend 
communicatiemiddel een positieve invloed heeft op het aanleren van taal, het begrijpen van 
gesproken taal en op de betrokkenheid van een kind met TOS. De benodigde tijd voor het gebruik 
wordt door het merendeel van de leerkrachten als een nadeel ervaren. 
 
Discussie  
In het huidige onderzoek is naar voren gekomen dat het tekenen als ondersteunend 
communicatiemiddel naar tevredenheid wordt ingezet door leerkrachten. Het inzetten van het 
tekenen als ondersteunend communicatiemiddel zou een toevoeging kunnen zijn tijdens het 
aanbieden van taal door leerkrachten bij kinderen met een TOS. Het is echter onbekend of de gehele 
onderzoekspopulatie heeft deelgenomen aan het onderzoek, waardoor de resultaten voorzichtig 
moeten worden geïnterpreteerd. Vervolgonderzoek wordt aanbevolen. 
 
Kernwoorden: Taalontwikkelingsstoornis, ondersteunend tekenen, leerkrachten   
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English abstract 
 
Introduction 
Teaching language to children with a developmental language disorder (DLD) is not a natural 
occurring process, mainly because for them learning and using language is difficult and challenging. 
Developmental language disorder (DLD) has got a negative effect on cognitive, emotional and social 
functioning. Drawing as a supporting way of communicating can be used to improve the 
communication, learning new words and to increase the understanding of verbal communication by 
children. There are different professionals that have a significant role by interfering with children 
with DLD. Teachers are very important in contributing by teaching and using language amongst 
children with DLD. Only, it has not been clear what experiences teachers have in using supportive 
drawing in their teachings by teaching children with DLD. Therefor the to be researched main 
question of this study is: What are the experiences teachers have in using drawing as a supportive 
communication technique in the classroom with children that have a developmental language 
disorder (DLD) in main- and special education.  
 
Method 
For this study the experiences of five teachers are researched and collected for them using drawing 
as a supporting way of communicating with children with DLD in main- and special education. All five 
teachers have followed the online course: ‘TekenenbijTOS.’ This is an explorative study based on 
qualitative research. The study had been executed by using semi-structured depth-interviews. The 
gathered data has been transcribed exactly and coded afterwards. When needed, all data is 
represented in schematic overviews.  
 
Results 
The results from all five teachers, show that using drawing has been a useful and functional 
supportive way of communicating. Drawing as a supportive way of communicating is being used in 
different moments and with different methods by teachers. The participants have appointed that the 
research showed that drawing has a positive impact in learning language, understanding verbal 
communication and general involvement on children that have DLD. The biggest obstacle teachers 
have with using drawing as a supportive technique is the amount of time it consumes to implement 
this technique. 
 
Discussion  
The current research shows teachers are satisfied with using drawing as a supportive way of 
communication in their teachings. Using drawing as a supportive technique to offer language to 
children with DLD could be an additive technique for teachers. However, it is unclear if the entire 
research population has participated in this research, hence the results can not be fully 
interpretated. Follow-up research is suggested.   
 
Keywords: developmental language disorder, supportive drawing, teachers 
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Inleiding 
 
Een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is een ontwikkelingsstoornis waarbij het verwerken van taal 
moeizaam verloopt, voortkomend uit een neurobiologisch stoornis van genetische aard (NVLF, 2017). 
Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt een TOS bij ongeveer 7% van de bevolking 
voor. In Nederland zijn dit ongeveer 196.000 kinderen tot de leeftijd van vijftien jaar (NVLF, 2017). 
Een TOS heeft een negatief effect op zowel het cognitief-, emotioneel- als sociaal functioneren 
(Gerrits, Beers, Gerda, & Singer, 2018). Met het gebruik van ondersteunende 
communicatiemiddelen, zoals: voorwerpen, pictogrammen, foto’s, tekeningen of gebaren, kan de 
communicatie en het begrijpen van gesproken taal verbeterd worden (Oskam & Scheres, 2016). 
Echter is er nog weinig bekend over de ervaringen van verschillende professionals met betrekking tot 
het inzetten van tekenen als ondersteunend communicatiemiddel bij kinderen met een TOS. 

Ieder kind heeft een taalverwervingsvermogen, maar de mate van het 
taalverwervingsvermogen kan per kind verschillen. Dit houdt in dat het verwerven van taal geen 
vanzelfsprekend proces is en niet bij ieder kind moeiteloos verloopt (Goorhuis-Brouwer & 
Schaerlaekens, 2000). Op het moment dat de taalontwikkeling anders verloopt en/of opvallend 
achterblijft in vergelijking met leeftijdsgenoten, is het mogelijk dat er sprake is van een TOS. Een TOS 
wordt gezien als een neurobiologische ontwikkelingsstoornis van genetische aard (NVLF, 2017). Dit 
betekent dat de stoornis voortkomt uit zowel genetische factoren als de werking van het brein. Het is 
echter nog onbekend wat de precieze oorzaak is van het minder goed kunnen verwerken van taal in 
het brein (Gerrits et al., 2018). TOS komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes, hierbij is de 
verhouding één op drie (NVLF, 2017). Een kind met een TOS heeft moeite met het verwerken van 
taal. Een kind met een TOS kan moeite ervaren met verschillende taalaspecten, namelijk: het 
taalgebruik (pragmatiek), de taalinhoud (semantiek) en de taalvorm (fonologie, syntaxis en 
morfologie). De problemen kunnen zich voordoen op het gebied van het taalbegrip en/of de 
taalproductie (Gerrits et al., 2018). Daarnaast kan het kind moeite ervaren in de verschillende 
taalmodaliteiten, namelijk: gesproken taal, geschreven taal en/of gebarentaal (Gerrits et al., 2018). 
Op het gebied van het sociaal- en emotioneel functioneren hebben kinderen met TOS vaak moeite 
met het in stand houden van vriendschappen en relaties, krijgen ze vaker te maken met pestgedrag 
en is er vaak sprake van faalangst (Gerrits et al., 2018). Hierdoor heeft een TOS een grote impact op 
de kwaliteit van leven (Gerrits et al., 2018).  

Ondersteunende communicatiemiddelen worden ingezet bij mensen met stoornissen in het 
verwerken, begrijpen en/of het waarnemen van taal (Stichting Milo, z.d.). Er zijn verschillende 
ondersteunende communicatiemiddelen die ingezet kunnen worden om gesproken taal te 
ondersteunen en de communicatie te bevorderen, zoals: voorwerpen, pictogrammen, foto’s, 
tekeningen of gebaren (Oskam & Scheres, 2016). Bij het implementeren van ondersteunende 
communicatiemiddelen speelt de gesprekspartner een belangrijke rol. De gesprekspartner dient 
onder andere het ondersteunende communicatiemiddel in te zetten. Hierdoor wordt er een 
voorbeeldfunctie gegeven, wat bijdraagt aan het succesvol inzetten van het ondersteunende 
communicatiemiddel door mensen met een stoornis in het verwerken, begrijpen en/of het 
waarnemen van taal (Stichting Milo, z.d.). Ondersteunende communicatiemiddelen hebben als doel 
dat de communicatie en het begrijpen van de gesproken taal bevorderd wordt door de inzet van 
andere zintuigen (Oskam & Scheres, 2016).  

In het onderzoek van Fernandes, Wammes, & Meade (2018) is onderzocht in hoeverre het 
tekenen ondersteunend aan de geschreven en gesproken taal, de geheugenprestaties verbetert bij 
het aanleren van woorden. Het onderzoek is uitgevoerd bij studenten tussen de 18 en 47 jaar van de 
universiteit in Waterloo. Er zijn vier coderingsstrategieën met elkaar vergeleken, namelijk: het 
uitschrijven van een woord, het plaatje van het woord bekijken, het plaatje van het woord tekenen 
en het plaatje visualiseren in gedachten. Gedurende het onderzoek is onderzocht wat voor effect de 
verschillende coderingsstragieën hadden bij het onthouden van dertig los van elkaar staande 
woorden.  
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Uit de resultaten is naar voren gekomen dat wanneer de participant zelf een plaatje tekent van een 
woord, het een groter effect heeft op de geheugenprestaties in vergelijking met de andere 
coderingsstrategiën. Het tekenen van een plaatje bij een woord zorgde ervoor dat de woorden beter 
werden opgeslagen in het geheugen. Het positieve effect van het tekenen wordt verklaard vanuit 
een drie componentenmodel. Als eerste het visuele component, bij het tekenen wordt er een 
mentaal beeld van het woord gecreëerd. Ten tweede de cognitieve component, namelijk het 
herinneren en bekijken van beelden. Tot slot de motorisch component, door het bewegen van het 
potlood tijdens het tekenen van een plaatje. De combinatie van deze drie componenten zorgt voor 
een contextrijke representatie van de informatie. Uit dit onderzoek van Fernandes et al. (2018) is 
naar voren gekomen dat het tekenen kan worden ingezet om het leren van woorden, 
tekstboekdefinities en afbeeldingen te bevorderen.  

In het onderzoek van Barlow, Jolley, & Hallam (2010) is onderzocht of het tekenen invloed 
heeft op het terughalen van informatie. De participanten bestonden uit tachtig vijf- en zesjarige 
kinderen. Alle kinderen kregen een video te zien van een nieuwe gebeurtenis. Vervolgens werden de 
participanten willekeurig in vier groepen opgedeeld. De volgende dag werd iedere groep gevraagd 
om de video na te vertellen op een andere wijze: 1) alleen mondeling vertellen, 2) alleen tekenen en 
vertellen, 3) interactief vertellen 4) interactief tekenen en vertellen. ‘Interactief vertellen’ en 
‘interactief tekenen en vertellen’ houdt in dat er tijdens het vertellen en/of tekenen interactieve 
doorvragen worden gesteld aan de hand van de gegeven responsen. Uit de resultaten is naar voren 
gekomen dat er een significant verschil is tussen het ‘interactief tekenen en vertellen’ en de overige 
groepen. De participanten uit de groep ‘interactief tekenen en vertellen’ konden significant de meest 
correcte informatie terughalen in vergelijking tot de andere groepen. Dit betekent dat het ‘interactief 
tekenen en vertellen’ een positief effect heeft op het ophalen van informatie (Barlow et al., 2010). 

Er zijn verschillende disciplines die een rol spelen bij de interventie van kinderen met een 
TOS, namelijk: logopedisten, de ouders/verzorgers, leerkrachten, onderwijsondersteuners, 
orthopedagogen en de ambulant medewerkers. Deze disciplines hebben een bijdrage in de 
taalontwikkeling bij kinderen (Gerrits et al., 2018). De leerkracht is een communicatiepartner van een 
kind met TOS en richt zich op de volgende taalgebieden: spellen, ontleden, woordenschat en 
uitspraak (Gerrits et al., 2018). In de klas wordt taal op individueel- en groepsniveau aangeboden 
(Gerrits et al., 2018). Kinderen met een TOS kunnen onderwijs volgen op zowel het regulier- als het 
speciaal onderwijs (cluster 2). Dit hangt af van de benodigde ondersteuning die het kind met TOS 
nodig heeft (Kentalis, z.d.). 

Bekend is dat een kind met TOS moeite heeft met het verwerven van taal. Uit de literatuur 
blijkt dat het ondersteunen van gesproken taal met tekeningen een positieve invloed heeft op zowel 
het aanleren als begrijpen van woorden en contexten, waardoor de communicatie met de ander 
wordt bevorderd (Fernandes et al., 2018). Tevens is uit onderzoek naar voren gekomen dat het 
ondersteunen van gesproken taal met tekeningen een positief effect heeft op het terughalen van 
informatie (Barlow et al., 2010). Echter zijn deze onderzoeksresultaten gebaseerd op studies die 
gedaan zijn bij kinderen zonder een TOS. Er is nog weinig bekend over het gebruik van tekenen als 
ondersteunend communicatiemiddel bij kinderen met een TOS. Daarnaast is er nog weinig bekend 
over de ervaringen van de disciplines die een rol spelen in het bevorderen van de taalontwikkeling 
van een kind met een TOS en het tekenen als ondersteunend communicatiemiddel inzetten.  

In 2018 heeft P. van der Most cursussen en trainingen ‘TekenenbijTOS’ opgezet.  
‘TekenenbijTOS’ kan worden ingezet door disciplines die bijdragen aan het bevorderen van de 
ontwikkeling van een kind met een TOS (P. van der Most, persoonlijke communicatie, 27 september, 
2021). ‘TekenenbijTOS’ wordt aangeboden in de vorm van een onlinetraining of een fysieke 
workshop met als doel om de communicatie, het aanleren van nieuwe woorden en het begrijpen van 
gesproken taal bij kinderen met een TOS te bevorderen (P. van der Most, persoonlijke communicatie, 
27 september, 2021). Het inzetten van tekenen kan zowel thuis, op school als in een logopedische 
behandeling worden ingezet (Van der Most, z.d.).  
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In twee recente scripties van de Hanzehogeschool, opleiding Logopedie, zijn de ervaringen 
van logopedisten met het inzetten van ondersteunend tekenen na het volgen van de cursus 
‘TekenenbijTOS’ in kaart gebracht. In de bachelorscriptie van Van Eerden (2021) zijn de ervaringen 
met betrekking tot het inzetten van tekenen als ondersteunend communicatiemiddel tijdens de 
behandeling van kinderen met een TOS van logopedisten werkzaam in de dagelijkse praktijk 
onderzocht. In de bachelorscriptie van Westra (2021) is onderzoek gedaan naar de inzet van tekenen 
als ondersteunend communicatiemiddel bij kinderen met een (mogelijke) TOS door logopedisten in 
de individuele behandeling binnen de vroegbehandeling. Uit deze onderzoeken is naar voren 
gekomen dat de geïnterviewde logopedisten tevreden zijn over het gebruik van het tekenen als 
ondersteunend communicatiemiddel bij kinderen met TOS. Volgens de ondervraagde logopedisten 
heeft het een positieve invloed op het bevorderen van de gesproken taal en het begrijpen ervan. 
Vanuit de bachelorscriptie van Van Eerden (2021) is aanbevolen om de ervaringen van de overige 
professionals in kaart te brengen, waaronder die van de leerkracht.  

De ervaringen van leerkrachten met betrekking tot het inzetten van tekenen als 
ondersteunend communicatiemiddel zijn nog onbekend. Het doel van dit onderzoek is om informatie 
te verzamelen over de ervaringen van leerkrachten, die de cursus ‘TekenenbijTOS’ hebben gevolgd, 
met betrekking tot het inzetten van tekenen als ondersteunend communicatiemiddel bij kinderen 
met een TOS in het regulier- en speciaal onderwijs (cluster 2). Deze inzichten zijn van belang voor het 
in kaart brengen van een mogelijk inzetbaar communicatief ondersteuningsmiddel bij het aanbieden 
van taal door leerkrachten bij kinderen met een TOS. Voor deze bachelorthesis is de volgende 
onderzoeksvraag opgesteld: Wat zijn de ervaringen van leerkrachten met betrekking tot het inzetten 
van tekenen als ondersteunend communicatiemiddel in de klas bij kinderen met een 
taalontwikkelingsstoornis (TOS) in het regulier- en speciaal onderwijs?  
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Methode 
 
Onderzoeksdesign 
Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van exploratief onderzoek. Hierbij werd er gebruik gemaakt 
van een kwalitatieve dataverzameling en -analyse om de onderzoeksvraag te beantwoorden. Dit type 
onderzoek wordt gebruikt om inzichten te verkrijgen over een specifiek onderwerp (Baarda, 2019). 
Hierbij heeft de onderzoeker vaak nog geen duidelijk beeld van de mogelijke uitkomsten en de 
uitkomsten kunnen ook erg uiteenlopend zijn. Het uiteindelijke doel van exploratief onderzoek is om 
verdiepend vervolgonderzoek uit te gaan voeren aan de hand van de verkregen inzichten (Merkus, 
2021). Kwalitatieve dataverzameling en -analyse houdt in dat er informatie wordt verzameld door 
middel van interviews, observaties of via een procedure. Hiermee kunnen gedachten, meningen of 
ervaringen in kaart worden gebracht (Saunders et al., 2019). Er is voor het onderzoeksdesign 
exploratief onderzoek gekozen, zodat er inzichten verkregen konden worden over de ervaringen van 
leerkrachten werkzaam in het regulier- of speciaal onderwijs, die tekenen als ondersteunend 
communicatiemiddel inzetten in de klas bij kinderen met een TOS. Voor dit onderzoek is data 
verzameld aan de hand van semigestructureerde diepte-interviews. 
 
Participanten 
Voor het onderzoek zijn leerkrachten geworven die lesgeven aan kinderen met een TOS in het 
regulier- of speciaal onderwijs (cluster 2). Hierbij werd er als inclusiecriterium gesteld dat de 
leerkrachten de online training of fysieke workshop van ‘TekenenbijTOS’ hebben gevolgd. Er is voor 
dit criterium gekozen, zodat de leerkrachten de benodigde achtergrondinformatie hadden voor het 
inzetten van het tekenen als ondersteunend communicatiemiddel. Daarnaast werd er als 
inclusiecriterium gesteld dat de leerkrachten het tekenen als ondersteunend communicatiemiddel 
hebben ingezet bij kinderen met een TOS in het regulier- of speciaal onderwijs. Er is voor dit 
inclusiecriterium gekozen, zodat de leerkrachten hun ervaringen konden delen aan de hand van de 
opgedane werkervaring hiermee. 

De participanten werden geworven via het netwerk van de cursusleider en ontwikkelaar van 
de cursus ‘TekenenbijTOS’, genaamd P. van der Most. Dit netwerk bestaat uit een groep van 221 
leden met daarin diverse professionals die de cursus ‘TekenenbijTOS’ hebben gevolgd. In de eerste 
ronde is er een wervingsbericht verstuurd in deze groep. Hieruit zijn geen participanten 
voortgekomen. Vervolgens is er een tweede wervingsronde ingezet waarbij leerkrachten persoonlijk 
zijn benaderd door de cursusleider. Op het moment dat een leerkrachten geïnteresseerd was in 
deelname, werd dit via de mail door de cursusleider gecommuniceerd naar de onderzoeker. 
Vervolgens werd de informatiebrief met het bijbehorende toestemmingsformulier, waarin informatie 
werd verstreken over het onderzoek en de bijbehorende voorwaarden, via de mail toegestuurd naar 
de leerkracht. Het interview werd ingepland op het moment dat de participant instemde met 
deelname. Hiervoor werd het toestemmingsformulier ondertekend door zowel de participant als de 
onderzoeker zelf.  

 
Dataverzameling 
De data zijn verzameld aan de hand van semigestructureerde diepte-interviews (Dingemanse, 2021).   
Dit betekent dat er van tevoren een vragenlijst wordt opgesteld waar gedurende het interview van af 
mag worden geweken. Om een voorbeeld te geven mag er worden afgeweken om nader toelichting 
te vragen (Dingemanse, 2021). Er is voor semigestructureerde diepte-interviews gekozen, omdat op 
deze manier gedetailleerdere informatie kon worden verzameld over de ervaringen van de 
participanten. Het interview was opgebouwd op basis van tien vooropgestelde algemene 
interviewvragen aan de hand van topics. Deze vragen werden als rode draad gebruikt gedurende de 
afname van het interview. Het interview bestond uit zowel open- als gesloten vragen. Het doel 
hiervan was dat er middels de open vragen gedetailleerde informatie kon worden verkregen en 
middels de gesloten vragen specifieker antwoord kon worden gegeven (Dingemanse, 2019). 
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Gezien de situatie rondom COVID-19, hebben de interviews online plaatsgevonden via het 
medium Teams. Alle interviews werden opgenomen met een dictafoon, zodat de verzamelde data na 
afloop van de interviews getranscribeerd kon worden. De participant gaf hier toestemming voor bij 
het ondertekenen van het opgestelde toestemmingsformulier. Het interview had een afnameduur 
van twintig minuten.  

Voor het opstellen van de interviewvragen zijn vier topics opgesteld. De topics zijn 
weergegeven in tabel 1. De topics zijn opgesteld aan de hand van de onderwerpen die relevant zijn 
voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag. Allereerst is ervoor gekozen om aan het begin van 
het interview te inventariseren over de cursus die is gevolgd. Vervolgens is de topic ‘inzet tekenen 
vóór cursus’ opgesteld. Deze topic is opgesteld met als doel ervaringen te verzamelen over de inzet 
vóór de cursus. In hoeverre werd het tekenen als ondersteunend communicatiemiddel voorafgaand 
het volgen van de cursus ingezet en op welke momenten was dit. Daarnaast is de topic ‘ervaringen 
inzet tekenen’ opgesteld. Gedurende het interview stonden de ervaringen van de leerkrachten over 
het gebruik van tekenen als ondersteunend communicatiemiddel centraal. Deze topic had als doel 
om in kaart te brengen wat de ervaringen zijn van de leerkrachten rondom het inzetten van het 
tekenen als ondersteunend communicatiemiddel. Hierbij werd achterhaald op welke manier, hoe 
vaak en op welke momenten het werd ingezet en wat de ervaring hierbij is. Tevens is de topic ‘voor- 
en nadelen’ opgesteld, zodat de voor- en nadelen van het gebruik van ondersteunend tekenen in 
kaart konden worden gebracht. Tot slot is de topic ‘toepasbaarheid’ opgesteld, zodat er kon worden 
achterhaald of het tekenen als communicatiemiddel inzetbaar was voor leerkrachten bij kinderen 
met een TOS.  
 
Tabel 1. Topics van het interview  

Aantal Topic 
1. Inzet tekenen vóór de cursus 
2. Ervaringen inzet tekenen 
3. Voor- en nadelen 
4. Toepasbaarheid   

 
Data-analyse  
Tijdens de stap van het analyseren werd de verzamelde data verwerkt en geanalyseerd. Allereerst 
werd de verzamelde data verwerkt door middel van transcriberen. De interviews werden 
teruggeluisterd aan de hand van audio-opnames. Hierbij werden alle verbale uitingen van het 
interview letterlijk uitgeschreven met als doel om de kans op vertekening te verkleinen. Vervolgens 
werd er gebruik gemaakt van coderen om de verzamelde data te kunnen analyseren aan de hand van 
thema’s en categorieën (Baarda, 2019). Het coderen bestond uit drie fases, namelijk open coderen, 
axiaal coderen en selectief coderen. Aan de hand van deze drie fases ontstaat er een codeboek. 
Allereerst werd het open coderen uitgevoerd. Dit houdt in dat de uitgewerkte transcripties werden 
doorgelezen en vervolgens werden gekoppeld aan codes. Codes zijn samenvattende termen die de 
onderwerpen weergeven van de afgenomen interviews. De volgende stap was het axiaal coderen. 
Tijdens deze stap werden de codes met elkaar vergeleken en eventueel samengevoegd. Hierdoor 
ontstonden er hoofdcategorieën. Vervolgens werd er een selectie gemaakt van hoofdcategorieën die 
relevant waren voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag. De laatste stap was het selectief 
coderen. Gedurende deze laatste stap werden er verbanden gelegd en bevindingen opgedaan aan de 
hand van de opgestelde hoofdcategorieën (Boeije, 2014). Na afloop van het coderen ontstond er een 
codeboek. Deze resultaten zijn waar nodig ondersteund met schematisch weergaves.  
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Ethische aspectenonderzoek  
Voorafgaand aan het onderzoek is het ‘Schema Zorgvuldigheidmaatregelen Onderzoek’ ingevuld. 
Hieruit is naar voren gekomen dat het onderzoek niet WMO-plichtig was. Het onderzoek heeft 
plaatsgevonden in de periode van september 2021 tot januari 2022. Gedurende het huidige 
onderzoek was het van belang dat er werd voldaan aan ethische voorwaarden, met als doel dat de 
participanten op een correcte manier behandeld werden (Boeije, 2014). Dit werd gewaarborgd 
doordat het toestemmingsformulier voorafgaand de deelname werd ondertekend door zowel de 
participant als de onderzoeker.  

Allereerst was het van belang dat de participanten vrijwillig deelnamen en dat ze op elk 
moment de deelname konden beëindigen. Tevens werd er als voorwaarde gesteld dat er zorgvuldig 
werd omgegaan met de gegevens van de leerkrachten. Om de anonimiteit te waarborgen werden de 
leerkrachten in het onderzoek vermeld aan de hand van ‘L1’, ‘L2’. De laatste voorwaarde was dat het 
onderzoek objectief en eerlijk werd uitgevoerd door de onderzoeker. Hierbij was het van belang dat 
de gegevens eerlijk werden verzameld en objectief werden verwerkt gedurende het onderzoek. Tot 
slot hield de onderzoeker zijn/haar persoonlijke mening en verwachtingen buiten het onderzoek.  
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Resultaten 
 

Binnen dit onderzoek zijn de ervaringen van vijf leerkrachten verzameld. Alle participanten voldeden 
aan de inclusiecriteria. Vier van de vijf leerkrachten zijn werkzaam in het speciaal onderwijs (cluster 
2) en één leerkracht is werkzaam in het regulier onderwijs. Alle vijf leerkrachten hebben de cursus 
‘TekenenbijTOS’ online gevolgd in de periode van maart 2020 t/m oktober 2021. De leerkrachten zijn 
benoemd aan de hand van: L1, L2, L3, L4 en L5. 

De resultaten zijn weergegeven aan de hand van de vier opgestelde topics. De topic 
‘ervaringen inzet tekenen’ en ‘voor- en nadelen’ bevatten een schematische weergave, waarin met 
de donkerheid van de kleur blauw aangegeven hoeveel leerkrachten het desbetreffende respons 
hebben gegeven. 
 
Inzet tekenen vóór cursus 
Aan de leerkrachten is gevraagd naar hun ervaringen met betrekking tot het inzetten van het 
tekenen als ondersteunend communicatiemiddel bij kinderen met een TOS vóór het volgen van de 
cursus. Drie van de vijf leerkrachten geven aan dat tekenen als ondersteunend communicatiemiddel 
minimaal werd ingezet vóór het volgen van de cursus. Hierbij is door alle drie leerkrachten als 
toelichting gegeven dat het werd ingezet voor het verduidelijken van een klassikale instructie. 
Daarnaast zette L2 het tekenen als ondersteunend communicatiemiddel ook in bij een gesprek over 
emoties.  

Twee leerkrachten geven aan het tekenen als ondersteunend communicatiemiddel niet te 
hebben ingezet vóór het volgen van de cursus. L3 geeft als toelichting dat dit ondersteunende 
communicatiemiddel nog onbekend was en dat het tekenen niet als optie werd gezien omdat ze 
dacht dat ze niet kon tekenen. L4 geeft als toelichting niet eerder bewust te zijn geweest om het 
tekenen in te zetten als ondersteunend communicatiemiddel.  
 
L1 “Ik had nooit in de gaten hoe specifiek je het in kon gaan zetten. Dus ik deed het wel om iets 
duidelijk te maken op het bord, maar niet zo gericht in een gesprek”. 
 
L3 “Ik had er eigenlijk niet eerder van gehoord en ik kan niet tekenen, dacht ik”. 
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Ervaringen inzet tekenen  
Aan de leerkrachten is gevraagd naar hun ervaringen met betrekking tot het inzetten van het 
tekenen als ondersteunend communicatiemiddel bij kinderen met een TOS. In figuur 1 zijn de 
supercodes met de bijbehorende responsen weergegeven. 
 

 
Figuur 1: Uitkomsten topic ‘ervaringen inzet tekenen’ onderverdeeld in drie supercodes 
 
Werkwijze 
Betreft de werkwijze wordt het tekenen als ondersteunend communicatiemiddel op verschillende 
manieren ingezet, zoals te zien is in figuur 1. De meerderheid van de leerkrachten zetten het tekenen 
als ondersteunend communicatiemiddel in met een flap-over. Hierbij wordt benoemd dat de flap-
over gemakkelijk inzetbaar is op groepsniveau in spontane situaties. Door enkele leerkrachten wordt 
het ingezet met behulp van een individueel tekenschrift en het digibord. Hierbij wordt als toelichting 
gegeven dat het digibord vaak wordt gebruikt, omdat de instructie vaak ook digitaal is. Individuele 
tekenschriften worden ingezet, omdat de kinderen op deze manier met trots en plezier hun 
persoonlijke tekeningen navertellen. Tot slot wordt het ingezet met A4-papier en een werkblad-
instructieformulier. Hierbij wordt benoemd dat een tekening op het werkblad-instructieformulier 
meer houvast geeft, omdat de tekening naast bijbehorende instructie staat.   
 
L2 “Ik maak individuele schriftjes”. 
 
L5 “Als ik individueel werk, teken ik het op het werkblad van de kinderen zelf”. 
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Moment van inzet 
Betreft het moment van inzet wordt het tekenen als ondersteunend communicatiemiddel op 
verschillende momenten ingezet, zoals te zien is in figuur 1. Het tekenen als ondersteunend 
communicatiemiddel wordt door alle vijf leerkrachten op individueel- en groepsniveau ingezet.  
Het tekenen als ondersteunend communicatiemiddel wordt door merendeel van de leerkrachten 
ingezet bij de woordenschatontwikkeling. Hierbij wordt het ingezet door zowel het kind als de 
leerkracht, bij het tekenen van een los woord en bij het maken van een woordweb of -parachute.  
Daarnaast wordt het door merendeel van de leerkrachten ingezet bij het geven van een instructie of 
uitleg en bij het in kaart brengen van een proces, omdat hier niet altijd de bijbehorende picto’s van 
zijn. Ook wordt het voornamelijk ingezet bij het tekenen van een proces tijdens een plotselinge 
verandering, omdat pen en papier vaak binnen handbereik ligt. De meerderheid van de leerkrachten 
zetten het in bij de start van een gesprek en bij het gezamenlijk navertellen van een situatie. Hierbij 
wordt het tekenen door zowel de leerkracht als het kind ingezet. Merendeel van de leerkrachten 
geven aan dat het wordt ingezet bij het ontwikkelen van de samenhang en opbouw van een verhaal. 
Hierbij wordt als toelichting gegeven dat het wordt ingezet bij het navertellen van de 
weekendverhalen. Tevens wordt het tekenen als ondersteunend communicatiemiddel door enkele 
leerkrachten ingezet om de emoties en angsten in kaart te brengen en te bespreken. Tot slot wordt 
het ingezet bij het verduidelijken van de aandachtspunten bij het technisch lezen, het inzichtelijk 
maken van mogelijkheden, het formuleren van zinnen, het introduceren van een thema en bij het 
verduidelijken van een stappenplan bij spelling.  
 
L1 ‘Ik doe het nu heel vaak met de weekendverhalen, dat noemen wij dan een beleefblad’. 
 
L4 “De volgorde van een handeling kan je heel goed uitwerken. We hadden het bijvoorbeeld over 
zwemmen. Wat ga je dan eerst doen, waar ga je dan heen en wat doe je dan als je gezwommen hebt. 
Dan kun je heel mooi het hele proces verbeelden.” 
 
Frequentie 
Betreft de frequentie van inzet geven alle vijf leerkrachten aan dat ze na het volgen van de cursus het 
tekenen als ondersteunend communicatiemiddel wisselend inzetten, zoals te zien is in figuur 1. 
Enkele leerkrachten geven aan het tekenen als ondersteunend communicatiemiddel dagelijks in te 
zetten. Daarnaast wordt door enkele leerkrachten aangegeven dat het wekelijks wordt ingezet. 
Hierbij wordt als toelichting gegeven dat ze soms nog zoekende zijn naar hoe ze een woord moeten 
tekenen. Eén leerkracht geeft aan dat het maandelijks wordt inzet, omdat het nog niet goed in haar 
systeem zit door de onregelmatigheid in het werkveld (COVID-19).  
 
L4 “Wel veel, bij de vertelkring elke maandag. Ook bij een nieuw thema en bij de woordenschat bijna 
dagelijks.” 
 
L5 “Individueel zet ik het wekelijks in. In de klas is het nog heel erg zoeken. Soms wel heel makkelijk, 
maar soms denk ik ook hier moet ik even over nadenken”. 
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Voor- en nadelen 
Aan de leerkrachten is gevraagd naar de voor- en nadelen met betrekking tot het inzetten van het 
tekenen als ondersteunend communicatiemiddel bij kinderen met een TOS. In figuur 2 zijn de 
supercodes met de bijbehorende responsen weergegeven. 

Figuur 2: Uitkomsten topic ‘voor- en nadelen’ onderverdeeld in twee supercodes 
 
Voordelen 
Er zijn verschillende voordelen benoemd betreft het inzetten van tekenen als ondersteunend 
communicatiemiddel bij kinderen met een TOS, zoals te zien is in figuur 2. De leerkrachten 
benoemen als voordeel dat de boodschap beter begrepen wordt, omdat taal en beeld wordt 
gecombineerd tijdens het communiceren. Merendeel van de leerkrachten geven aan dat de 
betrokkenheid van het kind met TOS toeneemt, omdat de kinderen de boodschap meer beleven en 
nieuwsgierig zijn naar de tekening zelf. Daarnaast geeft merendeel van de leerkrachten aan dat het 
een positieve invloed heeft op het navertellen van informatie. Enkele leerkrachten vertellen dat 
kinderen met TOS het tekenen zelf ook inzetten om zich duidelijk te maken, waardoor de kinderen 
beter begrepen worden. Enkele leerkrachten geven aan dat het tekenen als ondersteunend 
communicatiemiddel als voordeel wordt gezien bij het uiten en verwerken van emoties, bij het 
begrijpen van het kind en bij het geven van houvast en structuur. Hierbij wordt als toelichting 
gegeven dat dit tot stand komt, doordat taal en beeld wordt gecombineerd en de boodschap meer 
gaat leven door het maken van een tekening. Tevens wordt benoemd dat het tempo van het gesprek 
vertraagd door het maken van een tekening, wat volgens een leerkracht bijdraagt aan het verwerken 
van de informatie. Daarnaast wordt het tekenen gezien als een leuke bezigheid. Het tekenen van 
abstracte woorden wordt als een voordeel gezien, omdat deze woorden gemakkelijk te tekenen zijn. 
Zelfredzaamheid wordt als een positief punt gezien, omdat de kinderen sneller begrijpen wat er 
wordt bedoeld middels een tekening. Daarnaast vinden kinderen een tekening snel goed, dit wordt 
als voordeel gezien omdat hierdoor de drempel lager wordt om het in te zetten. Tot slot wordt 
aangegeven dat het een positieve invloed heeft op het formuleren van zinnen, omdat de zin wordt 
gevisualiseerd.   
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L1 “Ik probeerde te volgen wat hij zei en dan ging ik tekenen. Vervolgens pakte hij mijn potlood en 
dan wilde hij aanvullen wat ik niet had begrepen”. 
  
L4 “Voor de meeste kinderen is het wel heel fijn dat ze het gevoel hebben dat ze worden begrepen 
en dat ze het zien en beter kunnen navertellen.” 
 
Nadelen 
Er zijn verschillende nadelen benoemd betreft het inzetten van tekenen als ondersteunend 
communicatiemiddel bij kinderen met een TOS, zoals te zien is in figuur 2. Merendeel van de 
leerkrachten geeft aan dat het gebruik van het tekenen als ondersteunend communicatiemiddel tijd 
kost. Dit wordt als een nadeel gezien omdat hier niet altijd de tijd voor is in de klas. Er wordt door 
enkele leerkrachten aangegeven dat er soms nog wordt gezocht naar de juiste tekening, waardoor 
het inzetten de benodigde voorbereiding vergt. Enkele leerkrachten geven aan dat het van belang is 
dat het tekenen moet wordt onderhouden, omdat de vaardigheid anders verwatert en de drempel te 
hoog wordt om het toe te passen. Hier wordt aan toegevoegd dat het onderhouden van de 
vaardigheid als lastig wordt ervaren bij onregelmatigheid in het werkveld, zoals bij de maatregelen 
rondom COVID-19. Het tekenen van een specifiek woord wordt als lastig ervaren, waardoor er sneller 
een foto wordt ingezet om de boodschap duidelijk te maken. Hier wordt aan toegevoegd dat een 
foto soms beter aansluit op de werkelijkheid, waardoor er wordt verwacht dat een foto meer indruk 
maakt op het kind dan een tekening.  
 
L3 “Het kost voorbereiding en ook tijd om het te blijven onderhouden voor jezelf. En je wordt snel 
weer opgeslokt door de andere dingen die moeten en gebeuren. Waardoor het er dan toch bij in 
schiet”. 
 
L5 “Ik heb niet altijd meteen een tekening paraat of de tools om het te tekenen”.  
 
Toepasbaarheid 
Aan de leerkrachten is gevraagd naar de toepasbaarheid met betrekking tot het inzetten van het 
tekenen als ondersteunend communicatiemiddel bij kinderen met een TOS. Alle vijf de leerkrachten 
geven aan dat het tekenen als ondersteunend communicatiemiddel goed toepasbaar is in de klas bij 
kinderen met een TOS.  L3 en L5 geven hierbij als aanvulling dat er wel energie en tijd in gestoken 
moet worden om de toepasbaarheid te kunnen waarborgen. L1 en L2 geven als aanvullende 
suggestie dat de cursus ‘TekenenbijTOS’ veel handvaten geeft en daarom in het basispakket van de 
PABO kan worden aangeboden om de toepasbaarheid te vergroten.  
 
L1 “Ik zou wel willen dat wij allemaal een basis zouden meekrijgen als leerkracht”.  
 
L3 “Als je makkelijk tekent of de energie erin steekt om het te onderhouden wel”. 
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Discussie 
 
In het huidige onderzoek is er antwoord gegeven op de volgende onderzoeksvraag: Wat zijn de 
ervaringen van leerkrachten met betrekking tot het inzetten van tekenen als ondersteunend 
communicatiemiddel in de klas bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) in het regulier- 
en speciaal onderwijs?  

Uit de resultaten is naar voren gekomen dat het inzetten van het tekenen door alle vijf 
leerkrachten als een zinvol en toepasbaar ondersteunend communicatiemiddel wordt gezien. Het 
tekenen als ondersteunend communicatiemiddel wordt op verschillende momenten ingezet door de 
leerkrachten bij kinderen met TOS, zoals bij de onderdelen: woordenschat, lezen, spelling, zinnen 
formuleren, verhaal vertellen en het uiten van emoties. Er zijn diverse werkwijzen waarmee het 
tekenen als ondersteunend communicatiemiddel door leerkrachten wordt ingezet in de klas. Wel 
wordt de benodigde tijd voor het gebruik door merendeel van de leerkrachten als een nadeel 
ervaren. De leerkrachten zetten het tekenen als ondersteunend communicatiemiddel meer in na het 
volgen van de cursus ‘TekenenbijTOS’ dan vóór het volgen van de cursus. Tot slot wordt door de 
geïnterviewde leerkrachten benoemd dat het tekenen als ondersteunend communicatiemiddel een 
positieve invloed heeft op het aanleren van taal, het begrijpen van gesproken taal en op de 
betrokkenheid van het kind met een TOS tijdens de communicatie.  

 
Vier leerkrachten geven aan het tekenen als ondersteunend communicatiemiddel zelf in te zetten bij 
het bevorderen van de woordenschatontwikkeling. Hiervan geven twee leerkrachten aan dat de 
kinderen met een TOS hierbij zelf ook tekeningen maken. Uit het onderzoek van Fernandes, 
Wammes, & Meade (2018) is naar voren gekomen dat het tekenen van een woord een positief effect 
heeft op de geheugenprestaties op het moment dat je het woord zelf tekent. Dit wordt verklaard 
vanuit een drie componentenmodel waarbij er naast het visuele- en cognitieve component ook een 
motorisch component wordt toegevoegd tijdens het aanleren van een woord. In ditzelfde onderzoek 
wordt beschreven dat het tekenen als ondersteunend communicatiemiddel niet alleen een positief 
effect heeft op het aanleren van woorden, maar ook tijdens het aanleren van zinnen en 
tekstboekdefinities. Dit sluit aan bij de ervaringen van de leerkrachten, omdat ook door hen het 
tekenen als ondersteunend communicatiemiddel wordt ingezet bij het geven van een 
uitleg/instructie en bij het in kaart brengen van een proces of mogelijkheden. Hierbij wordt door alle 
leerkrachten aangegeven dat tekenen een positieve invloed heeft op het begrijpen van de informatie 
door kinderen met een TOS. Daarnaast wordt er door één leerkracht aangegeven dat het tekenen als 
ondersteunend communicatiemiddel wordt ingezet voor het aanleren van een zin en de leerkracht 
benoemd hierbij dat dit een positieve invloed heeft. Deze ervaring sluit tevens ook aan op de 
bevindingen van het onderzoek van Fernandes, Wammes, & Meade (2018).  

Drie leerkrachten geven in het interview aan dat het tekenen volgens hen een positief effect 
heeft op het navertellen van een verhaal bij kinderen met een TOS. Dit wordt bevestigd in het 
onderzoek van Barlow, Jolley, & Hallam (2010), waarin onderzoek is gedaan naar het effect van 
tekenen op het terughalen van informatie. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat de 
combinatie van tekenen en vertellen een positieve invloed heeft op het terughalen van informatie.  

Twee leerkrachten geven aan het tekenen als communicatiemiddel in te zetten bij het uiten van 
emoties. Deze leerkrachten geven aan dat het tekenen als ondersteunend communicatiemiddel 
bijdraagt aan het begrijpen en verwerken van emoties van kinderen met een TOS. Patterson & Hayne 
(2011) hebben onderzoek gedaan naar het effect van tekenen tijdens het vertellen over een 
emotionele gebeurtenis. De participanten bestonden uit negentig kinderen tussen de vijf en twaalf 
jaar, die werden opgedeeld in de ‘vertel- & tekengroep’ of de ‘vertelgroep’. Vervolgens werd de 
opdracht gegeven om te vertellen over een emotionele gebeurtenis die ze hadden meegemaakt. Uit 
dit onderzoek is naar voren gekomen dat het vertellen en tekenen over een emotionele gebeurtenis 
een positiever effect heeft op de hoeveelheid informatie die wordt overgebracht.  
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Drie leerkrachten geven aan dat het inzetten van tekenen als ondersteunend 
communicatiemiddel tijd kost en dat die tijd er niet altijd is in de klas. Dit wordt als nadeel ervaren 
ondanks dat het tekenen wel als een zinvol communicatiemiddel wordt beoordeeld. Hierbij wordt 
COVID-19 als belemmerende factor benoemd. Dit wordt bevestigd in een artikel van Inspectie van 
het Onderwijs (z.d.), waarin wordt toegelicht dat de werkdruk van de leerkrachten is verhoogd ten 
gevolge van COVID-19.   
 
Een zwak punt binnen het huidige onderzoek is dat het onbekend is hoeveel leerkrachten de cursus 
‘TekenenbijTOS’ hebben gevolgd en het tekenen als ondersteunend communicatiemiddel hebben 
ingezet bij kinderen met een TOS. Hierdoor is de kans aanwezig dat niet de gehele 
onderzoekspopulatie heeft deelgenomen aan het onderzoek, waardoor de verkregen resultaten 
vermoedelijk geen gemiddelde weergeven van de ervaringen met betrekking tot het inzetten van het 
tekenen als ondersteunend communicatiemiddel door leerkrachten bij kinderen met een TOS. Dit 
maakt dat de resultaten niet generaliseerbaar zijn naar de gehele onderzoekspopulatie.  

Gezien het onbekend is of de gehele onderzoekspopulatie heeft deelgenomen aan het 
huidige onderzoek, bestaat er een kans dat leerkrachten die minder enthousiast zijn over het 
inzetten van het tekenen als ondersteunend communicatiemiddel niet hebben deelgenomen of niet 
wilden deelnemen. Hierdoor is er kans op bias binnen de verkregen resultaten, waardoor de 
betrouwbaarheid van de verkregen resultaten vermindert.  

Tot slot heeft het huidige onderzoek plaatsgevonden in een periode waarin leerkrachten een 
hoge werkdruk ervaarden door COVID-19 (lockdown) en de overige activiteiten rondom de 
decembermaand (Sinterklaas en Kerstmis). Dit wordt als een zwak punt gezien. Deze factoren 
kunnen ertoe hebben geleid dat er minder leerkrachten hebben deelgenomen aan het onderzoek, 
waardoor de kwaliteit van de verkregen resultaten vermindert.   
 
Een sterk punt binnen het huidige onderzoek is dat de omgang met de privacy van de leerkrachten is 
gewaarborgd. Hiervoor is een informatiebrief en toestemmingsformulier opgesteld waarin alle 
relevante informatie werd benoemd. De leerkrachten mochten enkel deelnemen aan het onderzoek 
indien het toestemmingsformulier ondertekend werd toegestuurd naar de onderzoeker. Daarnaast is 
de omgang met de privacy van de leerkrachten gewaarborgd doordat de onderzoeker zelf ook het 
toestemmingsformulier diende te ondertekenen.  
 Binnen het huidige onderzoek is er als inclusiecriteria gesteld dat de leerkrachten de cursus 
‘TekenenbijTOS' hebben gevolgd en het tekenen als ondersteunend communicatiemiddel inzetten of 
hebben ingezet bij kinderen met een TOS. Hierdoor is de verzamelde data vanuit de interviews 
gebaseerd op de verkregen achtergrondinformatie vanuit de cursus ‘TekenenbijTOS’ en op de 
ervaringen vanuit het werkveld. De inclusiecriteria wordt als een sterk punt gezien, omdat het ertoe 
heeft geleid dat de kwaliteit van de verzamelde data is vergroot voor het beantwoorden van de 
onderzoeksvraag. 
 Een ander sterk punt binnen het huidige onderzoek zijn de wervingsrondes die hebben 
plaatsgevonden. In de eerste ronde is er een wervingsbericht verstuurd binnen het netwerk van de 
cursusleider van ‘TekenenbijTOS’. Hier zijn geen participanten uit voortgekomen. Hierdoor is er een 
tweede wervingsronde ingezet waarbij de leerkrachten persoonlijk werden benaderd door de 
cursusleider van ‘TekenenbijTOS’. Door het inzetten van een tweede wervingsronde is er uiteindelijk 
een hoeveelheid van vijf participanten uit voortgekomen. 

 Tot slot worden de resultaten van het onderzoek als een sterk punt gezien, omdat de 
resultaten antwoord hebben gegeven op de onderzoeksvraag en hebben bijgedragen aan het in kaart 
brengen van een mogelijk communicatieve ondersteuning.  
  
Verdiepend vervolgonderzoek is gewenst en kan bijdragen aan het in kaart brengen van de 
effectiviteit en toepasbaarheid van het tekenen als ondersteunend communicatiemiddel bij kinderen 
met een TOS. Een aanbeveling is om ditzelfde onderzoek te herhalen in een rustigere periode voor 
de leerkrachten. Dit zal er vermoedelijk toe leiden dat de hoeveelheid participanten groter wordt, 



 17 

wat de kwaliteit van de resultaten vergroot. Tevens wordt er aanbevolen om de ervaringen van 
overige zorgprofessionals in kaart te brengen die een bijdrage hebben in de taalontwikkeling van een 
kind met TOS, zoals de ouders/verzorgers of ambulant medewerkers. Tot slot wordt er aanbevolen 
onderzoek te doen naar de inzet van het tekenen als ondersteunend communicatiemiddel door de 
kinderen met een TOS zelf.  

Uit het huidige onderzoek is naar voren gekomen dat inzetten van het tekenen als een 
toepasbaar en zinvol ondersteunend communicatiemiddel wordt gezien door leerkrachten bij 
kinderen met een TOS. Het inzetten van het tekenen als ondersteunend communicatiemiddel zou 
een toevoeging kunnen zijn binnen het regulier- en speciaal onderwijs (cluster 2), omdat de 
leerkrachten een extra ondersteunend communicatiemiddel tot beschikking hebben tijdens het 
aanbieden van taal bij kinderen met een TOS.  
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