
Taal Ontwikkeling Stoornis

TOS
TaalOntwikkelingsStoornis
Een neurobiologische ontwikkelingsstoornis in het verwerven van taal. 
Beperkingen in het uiten en/of begrijpen van taal en daardoor beperkingen in de communicatie met zichzelf en anderen. 
Participatieproblemen mogelijk in alle domeinen.

Executief 
functioneren

Theory of Mind

Communicatie

Leren &
ontwikkelen

Identiteits-
ontwikkeling (Innerlijke) taal

Sociaal-emotioneel
functioneren

Leren &
ontwikkelen

Identiteits-
ontwikkeling

Executief 
functioneren

Theory of Mind

Communicatie

Sociaal-emotioneel
functioneren

TOS kan tot uiting komen in alle taaldomeinen: 
spraakklanken, woorden, zinnen, verhalen en interactie. 
Iemand met TOS heeft moeite met praten en soms ook 
met het begrijpen van taal.
Talige informatie verwerken, is lastig en kost veel tijd.

Taal is van invloed op de hele ontwikkeling van een kind.
Mensen met TOS hebben daardoor vaak ook 
beperkingen op het gebied van cognitie en sociaal-
emotioneel functioneren. De impact van TOS kan 
variëren gedurende de levensloop. 

TOS is een stoornis in de hersenen, waardoor de 
informatieverwerking en taalontwikkeling moeilijk 
verlopen.
Er zijn grote verschillen in de aard van de stoornis en 
de ernst van de beperkingen.

Participatieproblemen doen zich voor in alle systemen 
en op alle levensdomeinen.
Door de onbekendheid van TOS krijgen ouders en 
kinderen vaak niet de ondersteuning die zij nodig 
hebben.
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Taal gebruiken we om met anderen 
te communiceren. Door onze

sociale taal verbinden we ons 
met de ander en de wereld.

Taal gebruiken we om met onszelf 
te communiceren. Door onze 
innerlijke taal kunnen we 
nadenken en onszelf sturen.
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*We weten uit internationaal onderzoek dat TOS bij 5-7% van de jonge 
kinderen  voorkomt. Een deel van die kinderen heeft na behandeling en 
passend onderwijs weinig of geen last meer van de TOS. We schatten dat 
in de groep tot 11 jaar nog 2% van de kinderen beperkt wordt door TOS. 
Vanaf 12 jaar schatten we dat het gaat om 1% van de jongeren en volwassenen.  
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