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De LVT bestaat uit vier leestests: de test voor het lezen van be-
tekenisloze woorden, de test voor het lezen van grafemen,

de test voor het lezen van betekenisvolle woorden en de test 
voor het lezen van tekst. De tests zijn per leerjaar opgesteld
voor het eerste tot en met het zesde leerjaar. Een totaalscore 

kan bekomen worden per test en voor het geheel van de
tests. Er zijn normtabellen voorzien. Met een totaalscore op de 

LVT kunnen 92% van de kinderen met dyslexie 
accuraat gedetecteerd worden.

De LAT bevat  diverse dimensies van leesattitude zoals o.a. 
leesplezier, zelfvertrouwen, zorgen en reacties. Het geheel van 
de LAT laat toe om leesattitude valide te differentiëren.Er zijn 
normen voorzien zodat de leesattitude geëvalueerd kan worden 
en vergeleken met een normgroep. De LAT is voorzien van een 
testformulier met een scoregedeelte voor het totaal van de test 

en voor dimesies als indicatoren van leesattitude.
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VVL-PUBLICATIESIEUWE
TAALDIAGNOSTIEK MET DE SCHLICHTING TESTS BIJ MAROKKAANS-NEDER-
LANDSE KINDEREN

Liesbeth Schlichting

In Vlaanderen groeit het aantal inwoners van etnische minderheden. Dat betekent dat het maatschappelijk leven 
zich steeds meer instelt op meertalige doelgroepen. Voor logopedisten brengt dit nieuwe uitdagingen met zich mee. 
Dat doet zich onder meer voor bij de taaldiagnostiek van twee- of meertalige kinderen. Centraal staat dan de vraag: 
heeft dit meertalige kind een taalontwikkelingsstoornis, of heeft dit kind een taalachterstand in het Nederlands die 
ontstaan is door andere oorzaken, zoals te weinig ervaring met het Nederlands? Wereldwijd wordt door taaldiag-
nostici met dit probleem geworsteld en dat heeft internationaal tot veel onderzoek geleid. 
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Inleiding en probleemstelling
Het algemene uitgangspunt is dat een verantwoorde 
diagnose taalontwikkelingsstoornissen (TOS/SLI) geba-
seerd hoort te zijn op onderzoek van de taalvaardigheid 
in de herkomsttaal én in de tweede taal van het kind 
(zie onder meer Julien, 2008; Kohnert, 2010; Mostaert, 
De Smedt & Roeyers, 2012). In het Nederlands-Vlaams 
taalgebied is een dergelijk onderzoek in de praktijk vaak 
niet haalbaar. Voor peuters tot 2;6 jaar van Marokkaanse 
en Turkse herkomst zijn er de tweetalige Lexiconlijsten 
waarbij de ouders invullen welke woorden hun kind in de 
herkomsttaal en/of in het Nederlands zegt (Schlichting, 
2006). Voor het onderzoek in de herkomsttaal van kinde-
ren vanaf 2;6 jaar zijn er geen of onvoldoende diagnos-
tische instrumenten beschikbaar. In 1995 verscheen de 
Toets Tweetaligheid voor kinderen van 4 - 6 jaar (Verhoe-
ven, Narain, Extra, et al.,1995) die het Arabisch of Turks 
én het Nederlands toetst. De normen van dit instrument 
zijn volgens de COTAN onvoldoende en verouderd. Be-
halve het gebrek aan instrumenten in de herkomsttaal 
van het kind is er ook het probleem dat de logopedist 
veelal niet die herkomsttaal in voldoende mate zal be-
heersen, en de samenwerking met een tolk is niet altijd 
eenvoudig te realiseren. 

Voor het onderzoek van de taalvaardigheid in het Neder-
lands is er één toets met normen voor allochtone kin-
deren. Het betreft de Taaltoets Alle Kinderen (TAK) met 
een Nederlandse en een Vlaamse normering. De TAK 
van Verhoeven en Vermeer met de Nederlandse norme-
ring (2001, 2006) heeft beperkte normen voor twee groe-
pen meertalige kinderen: de zogenaamde Mediterrane 
groep, kinderen van rond de Middellandse zee, en een 
Surinaams/Antilliaanse groep. De Vlaamse normering 
van de TAK is recenter en heeft percentielen zowel voor 
Nederlandstalig Vlaamse als voor allochtoon Vlaamse 

kinderen (Manders, Cornette & Peeters, 2009). De TAK is 
geconstrueerd voor leerkrachten om de taalvaardigheid 
van leerlingen te beoordelen, en daarom stelde Blumen-
thal terecht de vraag of de TAK wel het geëigende instru-
ment is om kinderen met taalstoornissen te diagnostice-
ren (Blumenthal & Vermeer, 2012). 

Gillam, Peña, Bedore et al. (2013) lieten in een studie 
van Spaans-Engelse kinderen zien dat diagnostiek met 
Engelstalige instrumenten veel diagnostische informa-
tie opleverde. Om te onderzoeken of diagnostiek met 
Nederlandse tests bij meertalige kinderen zinvol zou 
kunnen zijn werd het project ‘De Schlichting Tests bij 
meertalige kinderen’ opgezet. Er werden data verza-
meld in het regulier basisonderwijs van afnamen van 
de Schlichting Test voor Taalbegrip en de Schlichting 
Test voor Taalproductie-II bij meertalige kinderen van 
4;0 - 7;0 jaar. Deze afnamen werden gerealiseerd door 
studenten logopedie van de hogescholen van Nijmegen, 
Rotterdam, Utrecht en Zwolle. De kinderen bezochten 
reguliere basisscholen in Nederland. De gehele steek-
proef omvatte 732 kinderen met 44 verschillende her-
komsttalen. Daarnaast werden kinderen met een diag-
nose taalontwikkelingsstoornissen onderzocht.

In dit artikel worden de scores gepresenteerd op de 
Schlichting Tests van twee groepen kinderen van Ma-
rokkaanse herkomst. Voor deze etnische minderheid is 
gekozen omdat de grootste groep niet-westerse alloch-
tonen in België van Marokkaanse herkomst is. De eerste 
groep bestaat uit de Marokkaans-Nederlandse leerlin-
gen van Nederlandse reguliere scholen uit verschillende 
regio’s van Nederland. De tweede groep is een groep 
Marokkaans-Nederlandse leerlingen van zogenaamde 
Nederlandse speciale scholen voor dove of slechtho-
rende kinderen met ernstige communicatiemoeilijkhe-
den die de diagnose taalontwikkelinsstoornissen hebben 
gekregen. Deze twee groepen worden vergeleken met 
elkaar, en met een derde groep: de Nederlandstalige 
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kinderen van 4;0 - 7; 0 jaar uit het normeringsonderzoek. 
Alvorens op de resultaten in te gaan volgt eerst een be-
schrijving van de drie onderzoekspopulaties en een be-
knotte beschrijving van de Schlichting Tests. 

Onderzoekspopulaties
De onderzoeksgroep van kinderen van Marokkaanse her-
komst in het reguliere basisonderwijs bestaat uit 294 Ma-
rokkaans-Nederlandse kinderen in verschillende regio’s 
van Nederland. Ruim 50,3% van hen is jongen. De gemid-
delde leeftijd was 65 maanden met een leeftijdsrange van 
4;0 – 7;0. Herkomsttaal en taalbalans werden vastgesteld 
op basis van de informatie van de leerkrachten. Bij 249 
Marokkaanse kinderen kon de herkomsttaal worden vast-
gesteld: 94 kinderen hadden het Berber-Tarifit als her-
komsttaal, 155 kinderen het Marokkaans-Arabisch. De 
taalbalans werd vastgesteld bij 207 kinderen. In 44,4% van 
deze gezinnen werd half herkomsttaal en half Nederlands 
gesproken, in 41,1% werd hoofdzakelijk de herkomsttaal 
gesproken en in 14,5% van de gezinnen was het Neder-
lands de taal die hoofdzakelijk gesproken werd. Eerder 
onderzoek (Schlichting, 2015) liet zien dat de resultaten 
van de kinderen met Berber-Tarifit als herkomsttaal 
zeer dicht lagen bij die met het Marokkaans-Arabisch als 
herkomsttaal. Daarom werden bij de dataverwerking in 
dit artikel alle 294 kinderen met een Marokkaanse her-
komsttaal samengenomen in één groep. 

De tweede groep omvat kinderen van Marokkaanse her-
komst met een diagnose taalontwikkelingsstoornissen 
in de leeftijd van 4;1 - 7;1 jaar (gemiddelde leeftijd 67 
maanden). Kinderen met gehoorverlies, verstandelijke 
beperking en/of stoornis in het autistisch spectrum zijn 
uitgesloten van het onderzoek. Deze groep bestaat uit 24 
kinderen: 20 jongens en 4 meisjes. 18 van hen hadden 
het Marokkaans-Arabisch als herkomsttaal, 5 het Ber-

ber-Tarifit en van 1 kind was de herkomsttaal onbekend. 
De kinderen waren leerlingen van 8 verschillende clus-
ter-2 scholen, verspreid over Nederland. Dit zijn scholen 
voor dove of slechthorende kinderen en kinderen met 
ernstige communicatiemoeilijkheden. De toelatingscri-
teria voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis 
voor deze scholen zijn: 1.5 standaarddeviatie beneden 
het gemiddelde in twee taaldomeinen of 2 standaardde-
viaties onder het gemiddelde van een algemene taaltest. 
Daarnaast moet er sprake zijn van onvoldoende vooruit-
gang in de ambulante logopedie en een beperking in het 
functioneren op de reguliere school.

De derde groep omvat ééntalige Nederlandse kinderen 
met een leeftijdsrange van 4;0 – 7; 0 jaar. 

Bovengenoemde Marokkaans-Nederlandse groepen 
worden vergeleken met de kinderen van 4;0 - 7;0 jaar uit 
de Nederlandse normeringspopulatie van de Schlichting 
Tests. De aantallen kinderen in deze normeringsgroep 
varieerden van 588 bij de Test voor Taalbegrip tot 484 bij 
Auditief Geheugen. Het percentage jongens was 47% bij 
de Test voor Taalbegrip en 49% bij de overige tests. De ge-
middelde leeftijd van de gehele groep was 65 maanden.

Beschrijving van de Schlichting Tests
De Schlichting Tests (zie tabel 1) omvatten de Test voor 
Taalbegrip (Schlichting & Lutje Spelberg, 2012a) en de 
Test voor Taalproductie-II (Schlichting & Lutje Spelberg, 
2012b). De tests zijn zowel in Nederland als in Vlaan-
deren genormeerd (Schlichting, Lutje Spelberg, Schit-
tekatte et al. (2011). De betrouwbaarheidswaarden zijn 
gemeten met Lambda-2.

De Schlichting Test voor Taalbegrip is bedoeld voor kin-
deren van 2;0 - 7;0 jaar. De test meet het begrip van zin-

Tabel 1. Gegevens van de zes Schlichting Tests: afkorting standaardscore; leeftijdsbereik; aantal items; interne consistentie en 

test-hertestbetrouwbaarheid gemeten over alle leeftijdsgroepen met Lambda-2.

Test Standaardscore Leeftijdsbereik Aantal items
Interne  

consistentie

Test-hertest  

betrouwbaarheid

Taalbegrip TBQ 2;0 - 7;0 85 0,94 0,90

Woordontwikkeling WQ 2;0 - 7;0 70 0,90 0,87

Zinsontwikkeling ZQ 2;0 - 7;0 40 0,90 0,88

Pseudowoorden/zonder

Nederlandse woorden PsQ/PsQzN 3;9 - 7;0 44/22 0,94 0,58

Verhaaltest VQ 3;9 - 7;0 41 0,85 0,70

Auditief Geheugen AGQ 3;0 - 7;0 13 0,80 0,78
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nen. In zeven secties met oplopende moeilijkheidsgraad 
krijgen de kinderen opdrachten om objecten te verplaat-
sen of aan te wijzen en om afbeeldingen te selecteren. 
De test heeft 85 items. De betrouwbaarheidswaarden 
van de test zijn 0.94 (interne consistentie) en 0.90 (her-
testbetrouwbaarheid). 

De Schlichting Test voor Taalproductie-II omvat twee 
tests die samen met de Test voor Taalbegrip daadwerke-
lijk de taalvaardigheid meten: de Test voor Woordontwik-
keling die in 70 items de actieve woordenschat meet en 
de Test voor Zinsontwikkeling die in 40 items de gram-
maticale productie meet. De twee tests zijn bedoeld 
voor kinderen van 2;0 - 7; 0 jaar. De betrouwbaarheids-
waarden van Woordontwikkeling zijn 0.90 en 0.87, en die 
van Zinsontwikkeling 0.90 en 0.88. Daarnaast bevat de 
Test voor Taalproductie-II twee tests die fonologische 
vaardigheden meten: Pseudowoorden, die fonologische 
verwerkingsvaardigheid meet, en Auditief Geheugen 
die het fonologisch korte-termijngeheugen meet. Pseu-
dowoorden is bedoeld voor kinderen van 3;9 - 7; 0 jaar. 

De test bestaat uit 22 items a en b. De a-items zijn Ne-
derlandse bestaande woorden of zinnetjes, de b-items 
zijn nonsenswoorden. De kinderen zeggen zowel de Ne-
derlandse woorden als de nonsenswoorden na. Het item 
wordt in zijn geheel beoordeeld: correct of niet correct. 
Bij het vaststellen van de standaardscores en percentie-
len kunnen de scores van de a-items meegenomen wor-
den maar men kan ook de scores vaststellen zonder de 
Nederlandse woorden mee te tellen. Dat laatste is in dit 
onderzoek toegepast. De betrouwbaarheidswaarden van 
Pseudowoorden zijn 0.94 en 0.58. De test Auditief Geheu-
gen is geschikt voor kinderen van 3;0 - 7; 0 jaar en heeft 
13 items. Bij deze test zeggen de kinderen reeksen losse 
woorden na. De betrouwbaarheidswaarden van Auditief 
Geheugen zijn 0.80 en 0.78. Tot slot is er de Verhaaltest 
voor de leeftijd van 3;9 - 7; 0 jaar die de narratieve vaar-
digheid meet door het laten navertellen van een verhaal-
tje aan de hand van afbeeldingen. De test heeft 41 items. 
De betrouwbaarheidswaarden van de Verhaaltest zijn 
0.85 en 0.70. Voor meer informatie over de tests verwij-
zen we naar Schlichting et al. (2011).

Tabel 2. Aantallen, gemiddelde leeftijd van Marokkaanse en Nederlandse kinderen van reguliere scholen en Marokkaanse kinde-

ren met TOS, met percentielen, standaardscores en hun standaarddeviaties op de zes tests en de p-waarden van de verschillen.

Taalgroepen
Marokkaans 

regulier
Marokkaans TOS

Nederlands 

regulier

p-waarde 

Mar. TOS – Mar. 

reg.

p-waarde 

Mar. TOS – Ned. 

reg

Aantallen 294 24 483-588

Gemiddelde leeftijd in maanden 65 67 65

Taalbegrip 9

80,2

(12,9)

2

70,0

(8,8)

50

100,3

(15,2)

.001 < .001

Woordontwikkeling 7

77,6

(12,6)

2

68,4

(9,1)

50

100,9

(14,3)

.002 < .001

Zinsontwikkeling 18

85,6

(12,1)

4

74,0

(6,0)

50

100,2

(15,6)

< .001 < .001

Pseudowoorden z N 47

99,4

(15,1)

3

72,2

(8,7)

50

100,0

(15)

< .001 < .001

Verhaaltest 23

88,5

(13,3)

8

78,6

(12,4)

47

99,3

(15,2)

.002 < .001

Auditief Geheugen 32

93,4

(14,8)

9

80,0

(10,0)

50

99,7

(15,2)

< .001 < .001
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Resultaten
De doelstelling van dit onderzoek was gegevens te ver-
krijgen over de vaardigheden in het Nederlands van 
Marokkaans-Nederlandse kinderen van 4;0 – 7;0 jaar 
in het regulier onderwijs, en deze enerzijds te vergelij-
ken met eentalige Nederlandse kinderen in het regulier 
onderwijs, en anderzijds met Marokkaans-Nederland-
se kinderen met een taalontwikkelingsstoornis in de-
zelfde leeftijds range. Bij de Marokkaans-Neder landse 
groepen zijn de Schlichting Test voor Taalbegrip en 
de Schlichting Test voor Taalproductie afgenomen en 
de resul taten worden vergeleken met de Neder landse 
norm groep van de zelfde tests in dezelfde leeftijds-
range. Toetsing van de gemiddelde testscores heeft 
plaats gevonden via een eenwegsvariantieanalyse, ge-
volgd door post-hocvergelijkingen met Bonferroni-cor-
rectie. De resultaten zijn uitgedrukt in percentielen en 
standaard scores (gemiddelde 100, standaarddeviatie 
15). We vergelijken eerst de Marokkaanse kinderen uit 
het regulier onderwijs met de eentalige Nederlandse 
kinderen uit de normeringsgroep (zie tabel 2 en fi-
guur 1). Bij de drie zuivere taalvaardigheidstests varië-
ren de scores van de Marokkaans-Nederlandse kinde-
ren van percentiel 18 (ZQ 85, 6) voor Zinsontwikkeling, 
tot percentiel 9 (TBQ 80,2) voor Taalbegrip en percentiel 
7 (WQ 77,6) voor Woordontwikkeling. Bij de drie overi-
ge tests, de procestests, zien we als hoogste een per-
centiel van 47 (PsQzN 99,4) voor Pseudowoorden, een 
percentiel van 32 (AGQ 93,4) voor Auditief Geheugen en 

een percentiel van 23 (VQ 88,5) voor de Verhaaltest. Bij 
deze zogenaamde procestests liggen de gemiddelde 
standaardscores alle drie boven de 85, minder dan een 
standaarddeviatie onder het gemiddelde van de Neder-
landse groep. Deze gemiddelde verschillen tussen de 
Marokkaans-Nederlandse en Nederlandse kinderen 
van de reguliere scholen zijn significant voor vijf van de 
zes tests, maar niet bij Pseudowoorden, die waarden 
liggen zeer dicht bij elkaar. 

De TOS-kinderen van Marokkaanse herkomst scoren op 
alle zes tests significant lager dan de Nederlandse kin-
deren uit het regulier onderwijs, en ook significant lager 
dan de Marokkaanse kinderen van de reguliere scholen. 
Op de drie taalvaardigheidstests scoren zij, evenals de 
reguliere Marokkaanse kinderen, bij Zinsontwikkeling 
het hoogst, met een percentiel 4 (ZQ 74,0); Taalbegrip 
bekleedt ook hier een middenpositie met een percentiel 
van 2 (TBQ 70) en het percentiel voor Woordontwikkeling 
is 2 (WQ 68,4) en dus ook bij deze groep het laagst.

Kijken we naar de scores van de drie procestests, dan 
zien we een percentiel van 9 (AGQ 80) bij Auditief Geheu-
gen, een percentiel van 8 (VQ 78, 6) bij de Verhaaltest en 
een percentiel van 3 (PsQzN 72, 2) bij Pseudowoorden 
zonder N. Het grootste verschil tussen de twee groepen 
Marokkaanse kinderen vinden we dus bij Pseudowoor-
den, een verschil van meer 27.2 punten, 1.8 standaard-
deviatie (zie figuur 1). 

Kijken we naar de scores van de drie procestests, dan zien we een percentiel van 9 (AGQ 80) bij 
Auditief Geheugen, een percentiel van 8 (VQ 78, 6) bij de Verhaaltest en een percentiel van 3 (PsQzN 
72, 2) bij Pseudowoorden zonder N. Het grootste verschil tussen de twee groepen Marokkaanse 
kinderen vinden we dus bij Pseudowoorden, een verschil van meer 27.2 punten, 1.8 standaarddeviatie 
(zie figuur 1).  

Figuur 1. Gemiddelde scores van Taalbegrip (TBQ), Woordontwikkeling (WQ), Zinsontwikkeling 
(ZQ), Pseudowoorden zonder N (PsQzN), Verhaaltest (VQ) en Auditief Geheugen (AGQ) per groep: 
Marokkaans regulier, Marokkaans TOS, Nederlandse normgroep (kleine verschillen met de tabel zijn 
veroorzaakt door steekproeffluctuaties). 

Discussie 

Het diagnosticeren van taalstoornissen bij meertalige kinderen vormt een moeilijke opgave voor de 
clinicus. Bij eentalige kinderen heeft men de beschikking over taaltests die genormeerd zijn op 
leeftijdgenootjes met een en dezelfde taal. Bij het diagnostisch proces van meertalige kinderen behoort 
de taalvaardigheid in beide talen gemeten te worden maar beschikt men niet over een genormeerd 
onderzoeksinstrumentarium om een taalstoornis te kunnen vaststellen en vaak ook niet over voldoende 
beheersing van de herkomsttaal. De Schlichting Tests worden algemeen gebruikt om bij 
Nederlandstalige kinderen van 2;0 – 7:0 jaar taalstoornissen te onderkennen. Deze tests werden in het 
kader van het project de ‘Schlichting Tests bij meertalige kinderen’ bij twee groepen meertalige 
kinderen van Marokkaanse herkomst in de leeftijd van 4;0 - 7;0 jaar afgenomen: een groep van 294 
kinderen in het regulier onderwijs en een groep van 24 kinderen met een diagnose TOS die school 
gingen in het speciaal onderwijs voor kinderen met spraak- taal- en gehoorproblemen. Beide groepen 
Marokkaans-Nederlandse kinderen werden vergeleken met eentalige Nederlandse kinderen uit de 
normgroep van de tests en met elkaar. Bij de reguliere Marokkaans-Nederlandse kinderen lagen geheel 
naar verwachting de scores bij Woordontwikkeling het laagst: percentiel 7. Hun scores lagen ook bij 
de twee andere taalvaardigheidstests, Taalbegrip en Zinsontwikkeling, onder het 10e percentiel, terwijl 
de scores van deze groep bij de procestests, Pseudowoorden, Verhaaltest en Auditief Geheugen, alle 
drie boven percentiel 22 lagen met als uitschieter Pseudowoorden met een percentiel van 47, vlak 
onder het percentiel van eentalige Nederlandse kinderen. De TOS-kinderen van Marokkaanse 
herkomst scoorden op hun beurt weer significant lager dan de reguliere kinderen van Marokkaanse 
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Figuur 1. Gemiddelde scores van Taalbegrip (TBQ), Woordontwikkeling (WQ), Zinsontwikkeling (ZQ), Pseudowoorden zonder N 

(PsQzN), Verhaaltest (VQ) en Auditief Geheugen (AGQ) per groep: Marokkaans regulier, Marokkaans TOS, Nederlandse norm-

groep (kleine verschillen met de tabel zijn veroorzaakt door steekproeffluctuaties).
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Discussie
Het diagnosticeren van taalstoornissen bij meertali-
ge kinderen vormt een moeilijke opgave voor de clini-
cus. Bij eentalige kinderen heeft men de beschikking 
over taaltests die genormeerd zijn op leeftijdgenootjes 
met een en dezelfde taal. Bij het diagnostisch proces 
van meertalige kinderen behoort de taalvaardigheid 
in beide talen gemeten te worden maar beschikt men 
niet over een genormeerd onderzoeksinstrumentarium 
om een taalstoornis te kunnen vaststellen en vaak ook 
niet over voldoende beheersing van de herkomsttaal. 
De Schlichting Tests worden algemeen gebruikt om bij 
Nederlandstalige kinderen van 2;0 – 7:0 jaar taalstoornis-
sen te onderkennen. Deze tests werden in het kader van 
het project de ‘Schlichting Tests bij meertalige kinderen’ 
bij twee groepen meertalige kinderen van Marokkaanse 
herkomst in de leeftijd van 4;0 - 7;0 jaar afgenomen: 
een groep van 294 kinderen in het regulier onderwijs en 
een groep van 24 kinderen met een diagnose TOS die 
school gingen in het speciaal onderwijs voor kinderen 
met spraak- taal- en gehoorproblemen. Beide groepen 
Marokkaans-Nederlandse kinderen werden vergeleken 
met eentalige Nederlandse kinderen uit de normgroep 
van de tests en met elkaar. Bij de reguliere Marokkaans-
Nederlandse kinderen lagen geheel naar verwachting 
de scores bij Woordontwikkeling het laagst: percentiel 
7. Hun scores lagen ook bij de twee andere taalvaar-
digheidstests, Taalbegrip en Zinsontwikkeling, onder 
het 10e percentiel, terwijl de scores van deze groep bij 
de procestests, Pseudowoorden, Verhaaltest en Auditief 
Geheugen, alle drie boven percentiel 22 lagen met als 
uitschieter Pseudowoorden met een percentiel van 47, 
vlak onder het percentiel van eentalige Nederlandse 
kinderen. De TOS-kinderen van Marokkaanse her-
komst scoorden op hun beurt weer significant lager 
dan de reguliere kinderen van Marokkaanse herkomst 
op alle drie taalvaardigheidstests, met percentielen van 
4 voor Zinsontwikkeling, 2 voor Taalbegrip en 2 voor 
Woordontwikkeling. De gemiddelde scores van de pro-
cestests van de TOS-kinderen lagen significant en aan-
zienlijk lager dan bij de Marokkaans-Nederlandse kin-
deren van de reguliere scholen, met percentiel 9 voor 
Auditief Geheugen, percentiel 8 voor de Verhaaltest en 3 
voor Pseudowoorden zonder N. Met name het aanzien-
lijke verschil tussen de scores voor Pseudowoorden tus-
sen kinderen met en zonder TOS, zowel bij Nederlandse 
als Marokkaanse kinderen is opmerkelijk.

In de wetenschappelijke literatuur wordt gespeurd naar 
‘clinical markers’: kenmerkende eigenschappen van de 
taal van kinderen met taalontwikkelingsstoornissen. Zo 

onderzochten Blom, Vasić & De Jong bij Nederlandsta-
lige TOS-kinderen of zij significant meer moeite hebben 
met de congruentie van werkwoord en onderwerp in de 
zin, beide enkelvoudvorm of beide meervoudvorm dan 
kinderen zonder taalstoornissen. Een andere richting in 
het onderzoek dat zich bezig houdt met de taaldiagnos-
tiek van eentalige en tweetalige kinderen, zoekt naar een 
procestest die de onderliggende taalvaardigheid meet, en 
dus meer taalonafhankelijk is dan taalvaardigheidstests 
zelf en daardoor ook eerder bruikbaar voor meertalige 
kinderen. In dit type studie wordt gewerkt met nonsens-
woorden nazeggen, zinsherhaling of cijfer- en woorden-
reeksen nazeggen. Idealiter worden methodes gevonden 
waarbij meertalige kinderen zonder taalstoornis scores 
halen die even hoog zijn als van eentalige kinderen zon-
der taalstoornissen (Kohnert, 2010). Daarbij kijken de 
onderzoekers of eentalige en tweetalige TOS-kinderen 
juist laag scoren op die tests. Dan zou zo’n test infor-
matie geven over de onderliggende taalvaardigheid van 
het tweetalige kind. De nonsenswoordentest (nonword 
repetition) is de test die in deze context het meest onder-
zocht wordt (Coady & Evans, 2008; Gutiérrez-Clellen & 
Simon-Cereijido, 2010). Wel moet bij dit type onderzoek 
al een bepaalde mate van de tweede taal verworven zijn. 
Windsor, Kohnert, Lobitz, & Pham (2010) onderzochten 
vier groepen kinderen: twee groepen met een normale 
taalontwikkeling: Spaans-Engels tweetalig en Engels 
eentalig, en twee groepen TOS-kinderen: Spaans-Engels 
tweetalig en Engels eentalig. Zij concluderen in hun on-
derzoek dat het nazeggen van nonsenswoorden in een 
samengestelde score een rol kan spelen in de diagnos-
tiek van TOS bij tweetalige kinderen.

Nonsenstesten verschillen onderling. De ene test heeft 
nonsenswoorden die fonologisch meer op woorden van 
de onderzochte taal lijken, andere tests hebben juist 
nonsenswoorden die weinig op die van de onderzochte 
taal lijken (Storkel, 2001). De tests kunnen ook verschil-
len in het wel of niet bevatten van medeklinkercombi-
naties en laat-verworven klanken. Ook verschillen ze in 
de manier van scoren: het nonsenswoord wordt per fo-
neem of per heel woord beoordeeld (Archibald & Gather-
cole, 2006). Behalve de kenmerken van de test speelt de 
taalervaring van het kind een belangrijke rol in de toe-
passingsmogelijkheden van de nonsenswoordentest. 
Tweetalige Spaans/Engelse kinderen met Spaans als 
dominante taal presteerden bij dezelfde nonsenswoor-
dentests beter in het nazeggen van lange woorden dan 
Spaans/Engelse kinderen met het Engels als dominante 
taal (Gibson, Summers, Peña et al.,2014). Als verklaring 
geven de auteurs dat in het Spaans meer lange woor-
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den voorkomen dan in het Engels, hetgeen het nazeg-
gen van lange nonsenswoorden zou vergemakkelijken. 
Daarbij komt het probleem dat in de ene taal het afne-
men van een nonsenswoordentest wel veel diagnos-
tische informatie geeft, maar in de andere taal minder 
of niet (Stokes, Wong, Fletcher & Leonard, 2006; Guti-
érrez-Clellen & Simon-Cereijido, 2010). Hieruit kunnen 
we opmaken dat een nonsenswoordentest in elke taal 
opnieuw gevalideerd moet worden, en dat die validiteit 
mede afhangt van de eigenschappen van de betreffende 
nonsenswoordentest. 

Een andere mogelijkheid om taalstoornissen bij twee-
taligen te onderkennen werd onderzocht door Gillam, 
Peña, Bedore, et al. (2013). Zij vroegen zich af of het mo-
gelijk was door het afnemen van Engelstalige tests de 
diagnose TOS te stellen bij kinderen met Spaans als eer-
ste taal en Engels als tweede taal. De proefpersoontjes 
in dit onderzoek waren minstens een jaar op school en 
waren 30% van hun tijd in een Engelstalige omgeving. De 
conclusie van Gillam et al. (2013) was dat de diagnose 
TOS met een bepaalde cut-off score een redelijk accu-
rate diagnostische beslissing opleverde (optimale voor-
spelling: sensitiviteit .81, specificiteit .81). Een vergelijk-
baar onderzoek met Nederlandse tests is nu uitgevoerd 
bij kinderen in Nederland van onder meer Marokkaanse 
herkomst. De resultaten van dit onderzoek leveren om te 
beginnen een taalprofiel op waarmee Marokkaanse kin-
deren onderling vergeleken kunnen worden. Veelbelo-
vend is het resultaat met de test voor nonsenswoorden, 
Pseudowoorden, waarop de meertalige kinderen van 
Marokkaanse herkomst bijna even hoog scoren als de 
kinderen uit de Nederlandse normgroep, met een per-
centiel 47 (PsQzN 99,4) (scores gebaseerd op uitsluitend 
de nonsenswoorden terwijl de Nederlandse bestaande 
woorden wel worden afgenomen). Een vergelijkbaar re-
sultaat met Pseudowoorden werd gevonden door Goris, 
Hoste & De Jaeger (2014). Hun studie maakt deel uit van 
een longitudinaal onderzoek met als doel na te gaan of 
de subtest Pseudowoorden een voorspellende waarde 
heeft bij de diagnosestelling van dyslexie. Zij onderzoch-
ten 84 kinderen uit de 3de kleuterklas en het 1e leerjaar 
in het regulier onderwijs: 58 eentalige en 26 meertalige 
kinderen. De gemiddelde ruwe score op Pseudowoorden 
van de eentalige kinderen was 26,2 en van de meertalige 
kinderen iets hoger: 30,9. Dit verschil was niet signifi-
cant. Het verschil tussen de twee groepen was wel signi-
ficant bij de resultaten van de PPVT-III-NL, de Peabody, 
een van de tests die in hetzelfde project werd afgeno-
men. Tegengestelde resultaten werden gevonden in een 
onderzoek naar fonologische vaardigheden van Turkse, 

Marokkaanse en Vlaamse kinderen van 6 en 7 jaar van 
Verschueren, Verstraeten & Elen (2006). De gemiddelde 
score van de 20 Marokkaans-Vlaamse zesjarigen in hun 
deelonderzoek Nonsenswoorden was significant lager 
dan die van de 24 Vlaamstalige zesjarigen. Zij gebruikten 
een Nederlandse aangepaste versie van de Non-woord 
repetitietest (NRT) van Gathercole & Baddeley (1989). 
We kunnen ons afvragen of het tegengestelde resultaat 
van Verschueren et al. ten opzichte van het onderzoek 
met Pseudowoorden van Goris et al. is ontstaan door de 
verschillen tussen de NRT en Pseudowoorden of dat er 
andere oorzaken aan dit verschil ten grondslag liggen.

In eerder onderzoek werd naast een aantal andere tests 
Pseudowoorden afgenomen bij 63 Nederlandse TOS-
kinderen (Schlichting & Lutje Spelberg 2012b). Ook bij 
deze groep was het percentiel van Pseudowoorden (met 
Nederlandse woorden), 3 (PsQ 72,9) (Schlichting & Lutje 
Spelberg 2012b). De conclusie moet zijn dat het nazeggen 
van de nonsenswoorden van Pseudowoorden indicatief 
kan zijn voor taalontwikkelingsstoornissen. Nederland-
se eentalige kinderen en Marokkaanse kinderen die het 
Nederlands als tweede taal leren hebben beide moeite 
met de test Pseudowoorden terwijl zij ook laag scoren op 
de taalvaardigheidstests. Dit gegeven biedt mogelijkhe-
den om de taalontwikkelingsstoornissen onder meer bij 
Marokkaans-Nederlandse kinderen op te sporen. Als de 
kinderen hoog scoren op Pseudowoorden, is het waar-
schijnlijk dat het Marokkaanse kind met een taalach-
terstand geen taalstoornis heeft maar een achterstand 
veroorzaakt door te weinig taalervaring met het Neder-
lands. Dat wil niet zeggen dat het kind om een andere 
reden geen logopedische hulp nodig heeft. Die behoefte 
kan op een ander vlak liggen dan op de taalachterstand. 
Verder diagnostisch onderzoek kan desalniettemin nut-
tig zijn om duidelijk te maken op welk gebied het kind 
extra taalhulp nodig heeft. De twee andere procestests, 
Verhaaltest en Auditief Geheugen scoren eveneens rela-
tief gunstig bij de Marokkaans-Nederlandse kinderen uit 
het regulier onderwijs, maar verschillen toch significant 
van de Nederlandse kinderen.

Bij dit onderzoek zijn een aantal kritische opmerkingen 
te plaatsen. Dat betreft allereerst de onderzoekspopu-
latie die weliswaar uit verschillende regio’s komt maar 
niet systematisch over Nederland gespreid en random 
geselecteerd was. Dit was in het kader van dit onderzoek 
niet haalbaar. Een tweede opmerking is dat bij de verge-
lijking van de Marokkaans-Nederlandse en Nederlandse 
kinderen geen onderscheid is gemaakt naar kennis van 
en ervaring met de Nederlandse taal in het gezin. Die ge-
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gevens zijn wel meegenomen in de dataverzameling. Het 
is zeker mogelijk de onderzoekspopulatie per deelgroep 
op te splitsen. Dan worden de groepen echter kleiner en 
de vraag is of indeling naar het taalaanbod thuis het be-
langrijkste is als het gaat om de taalverwerving in het 
Nederlands als tweede taal bij de kinderen van Marok-
kaanse herkomst. Driessen, Van der Slik & De Bot (2002) 
vonden in hun onderzoek dat het taalaanbod in het mi-
grantengezin minder van belang is dan de deelname aan 
het arbeidsproces van de moeder en het inkomen van 
de vader. Over deze factoren zijn om praktische redenen 
geen gegevens ingewonnen bij het huidige onderzoek. 

Verder onderzoek zal zich richten op de vraag of Pseudo-
woorden, wellicht in samenhang met de andere proces-
tests Verhaaltest en Auditief Geheugen, een cut-off sco-
re oplevert met een hoge sensitiviteit hetgeen inhoudt 
dat (bijna) alle kinderen die laag scoren op deze tests 
inderdaad een taalontwikkelingsstoornis hebben, terwijl 
kinderen met een hoge score niet als taalgestoord aan-
gemerkt worden (een lage specificiteit). Dat zou dan ook 
inhouden dat bij een groot aantal kinderen de diagnose 
TOS of geen-TOS gesteld kan worden zonder instrumen-
ten in en kennis van de herkomsttaal.

De vraag dringt zich op of vergelijkbare bevindingen met 
de Schlichting Tests ook bij andere etnische groepen 
helderheid kan scheppen. Dat hopen we in verdere ana-
lyses te onderzoeken.

Dankwoord
Met dank aan Peter Dekker voor de analyses.
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