
samen 
taal 
zoeken

sociale taal

innerlijke taal

samen
oefenen

extra
ingrediënten

De grenzen van
mijn taal zijn de
grenzen van mijn
wereld.
Wittgenstein

Om hun wereld
te kunnen 
vergroten, hebben
kinderen met
TOS taal nodig.
PeTOS helpt bij 
het samen zoeken 
naar taal voor 
de dingen die in
het dagelijkse
leven belangrijk 
zijn.

Kinderen met TOS
hebben minder
taal om met 
anderen en 
zichzelf te
communiceren. 
Ze hebben veel 
meer oefening
nodig om 
comunicatieve en
sociale 
vaardigheden
voldoende onder 
de knie te krijgen. 
Het risico is dat zij
door TOS juist
minder oefenen,
zowel in de
interactie met 
volwassenen als
in de interactie 
met 
leeftijdsgenoten. 
Veel oefenen dus,
in steeds 
complexere
situaties.  

We beginnen met
de dialoog, taal
die extern en 
sociaal is.
Oliver Sacks

Sociale taal is de 
taal waarin we
met elkaar 
communiceren
over wat we 
(samen) zien, 
horen, voelen,
denken, vinden
en willen. 
Zonder die
communicatie is
het moeilijk om
jezelf, anderen 
en de wereld te
leren begrijpen. 
Kinderen met 
TOS hebben veel
sociale, verbale
interacties nodig. 

Innerlijke taal
ontwikkelt zich 
doordat talige,
sociale interacties
worden 
geïnternaliseerd.
Vygotsky

Innerlijke taal 
helpt bij het 
reguleren van
emoties, 
gedachten en
gedrag en 
ondersteunt zo
het executieve
functioneren (EF)
en de 
ontwikkeling van
een Theory of
Mind (ToM).  

spiegelen

voordoen
expliciteren

koppelen
integreren

Spiegel 
non-verbaal en 
verbaal wat de 
leerling meemaakt 
en voelt.
 
Daarmee laat je 
zien dat jij snapt 
wat er omgaat in 
de leerling en 
help je de leerling 
om te begrijpen 
wat er in haar of 
hem omgaat.

Doe voor hoe je 
iets kunt doen, 
zeggen, denken 
of voelen. 
Veel leerlingen 
met TOS moeten 
iets zien 
voordat ze de 
informatie binnen 
krijgen. 
Nadoen helpt bij 
het verwerven van 
vaardigheden die 
andere kinderen 
als vanzelf lijken te 
verwerven. 

Praat bijvoorbeeld 
hardop tegen jezelf 
als je – tijdens het 
voorlezen, bij het 
uitleggen van een 
som, bij het 
maken van een 
tekening – even 
niet weet hoe je 
verder moet.

Beschouw niets als 
vanzelfsprekend! 
Maak expliciet 
wat impliciet is. 
Expliciteer 
emoties, 
gedachten, 
verbanden. 

Wees je ervan 
bewust dat voor
kinderen met TOS 
impliciet leren 
over eigen en 
andermans 
emoties en 
gedachten, 
over samenhangen, 
oorzaken en 
gevolgen niet 
vanzelfspreekt.  

Integreer de 
woorden, 
onderwerpen,
thema’s,
gevoelens en
gedachten uit de 
PeTOS-lessen in 
je lesaanbod en
in de manier
waaarop je
leerlingen 
benadert.

____________

Het werkt het
best om dingen te 
integreren. 
Inspelen op wat je 
in de groep ziet. 
Dat samen 
uitspelen en
uitvergroten.
 
____________

De kracht van
herhaling en van
verbinding!
 

Kinderen met TOS 
hebben moeite met 
het leggen van 
verbanden. 
Als je taal 
vereenvoudigt, 
worden verbanden 
vaak onzichtbaar. 
Help leerlingen dus
bij het leggen van 
verbanden.
 
. Koppel emoties 
  aan gedachten
. Koppel emoties 
   aan situaties
. Koppel denken aan 
  doen
. Koppel doen aan 
  denken
. Koppel oorzaak aan 
  gevolg

Vereenvoudig, 
maar leer kinderen
met TOS ook
omgaan met 
verbanden!

groeistadia

inzicht inzicht toepassenleren kennenleren kennen
thema’s

ik & jij

1

mijn
 gevoelens

2

mijn
lijf 

3

mijn
wereld

4

mijn
 taal &TOS

5

kennis
bewustwording handelen

Bewustwording
van wat het betekent
om TOS te hebben. 

Wat is mijn TOS?

Wat betekent mijn TOS:
. thuis
. met leeftijdsgenoten
. in de buurt
. op school

Hoe zit het met mijn TOS en:
. de communicatie
. het spelen met 
  andere kinderen
. mijn emoties  
. het leren

Kennis 
over de 
stoornis en de 
beperkingen die
daarbij horen.
 
Wat is TOS?
. taalproductie
. taalbegrip

. sociale taal

. innerlijke taal

basisrecept

Handelen
leren omgaan met 
de beperkingen en de 
participatieproblemen.

Hoe ga ik om met
mijn beperkingen en
hoe gebruik ik 
mijn talenten?

Hoe schakel ik mensen,
hulpmiddelen en 
voorzieningen in op 
een manier die bij 
me past? 

Hoe vind ik lot- en 
bondgenoten? 

PeTOS

verzorgingstips

 Ontwikkeld op basis van 
ervaringskennis van jongeren met TOS en ouders van kinderen met TOS,

praktijkkennis van leerkrachten, logopedisten en gedragskundigen 
en wetenschappelijk 0nderzoek naar 

de samenhang tussen taalontwikkelingsstoornissen,
sociaal-emotioneel functioneren, omgevingsfactoren 

en onderliggende neurocognitieve processen. 

P S Y C H O  -  E D U C A T I E  T O S 


