
                      TOS behandelgroep De Ster,  
Voor peuters van 2 tot 4 jaar met een taalontwikkelingsstoornis 
 
De NSDSK 
De NSDSK (Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind) is specialist voor taal en 
gehoor en staat landelijk bekend om haar vroegbehandeling aan kinderen van 0 tot 4 jaar.  
In Haarlem biedt de NSDSK al vele jaren op meerdere locaties behandeling aan peuters (2-4 jaar) met 
een gehoorbeperking (behandelgroep de Knipoog) en aan peuters met een 
taalontwikkelingsstoornis/TOS (behandelgroep de Ster). Twee behandelgroepen (Knipoog en Ster) 
zijn gevestigd in het schoolgebouw van de Professor van Gilse School (Auris, cluster 2 onderwijs; één 
van de uitstroommogelijkheden voor kinderen met gehoorproblemen of TOS) aan de Daslookweg. 
Daarnaast is er een TOS-behandelgroep in Schalkwijk, momenteel huist deze groep tijdelijk in bij 
Basisschool de Wadden aan het Zevenwoudenplantsoen. Deze groep zou graag onderdeel worden 
van IKC WIJZER. 
 
Wat is TOS? 
De term TOS staat voor taalontwikkelingsstoornis, een neurobiologische ontwikkelingsstoornis van 
genetische oorsprong die gekenmerkt wordt door een taalontwikkeling die beduidend achterblijft bij 
die van leeftijdgenoten. De taalproblemen kunnen hierbij niet volledig 
verklaard worden door andere problemen of stoornissen. Naar schatting heeft 5% van alle kinderen 
in de leeftijdsgroep 0-7 jaar TOS, jongens vaker dan meisjes. 
 
Waarom vroegbehandeling bij TOS? 
Communicatie via taal is essentieel voor menselijk contact, maar ook voor participatie in de 
samenleving. Bij kinderen met TOS is sprake van problemen met communicatieve participatie. 
Daarmee bedoelen we de communicatie en interactie van een kind in dagelijkse situaties thuis, op 
school en in de maatschappij. Deze problemen blijven bestaan naarmate kinderen ouder worden en 
zelfs volwassenen met TOS ervaren nog steeds problemen in sociale situaties. 
Gelukkig kunnen de problemen verminderen als kinderen een goede behandeling krijgen. Het is 
bekend dat behandeling op jongere leeftijd een beter effect heeft dan behandeling op latere leeftijd.  
 
Waarom in Schalkwijk? 
Kenmerkend voor kinderen met TOS is dat zij onvoldoende profiteren van het reguliere taalaanbod 
dat zij thuis, op de peuterspeelzaal of in de kinderopvang krijgen. Zij hebben dus iets extra’s nodig 
om taal te verwerven. Ouders en pedagogisch medewerkers kúnnen in bepaalde gevallen dit extra 
taalaanbod zelf bieden, eventueel kunnen zij hier speciaal in worden getraind middels mediërende 
behandeling. Echter, niet alle kinderen maken gebruik van peuterspeelzaal of kinderopvang en, 
ondanks training, zijn niet alle ouders zelf voldoende in staat om dit specifieke taalaanbod te leveren. 
Wanneer sprake is van een lagere sociaal-economische status (SES) of meertaligheid in het gezin 
blijkt dit vaak een grotere uitdaging. (Meertaligheid is géén oorzaak voor TOS, maar in een meertalig 
gezin kan het lastiger zijn om het taalaanbod aan het kind goed af te stemmen op de speciale 
behoefte van het kind).  
Hierdoor zien wij dat kinderen die behoefte hebben aan groepsbehandeling voor TOS, vaker wonen 
in wijken met veel jonge gezinnen met een lage SES. Om voor hen de drempel om de behandeling te 
volgen zo laag mogelijk te maken, is het van belang dat onze behandelgroepen zich juist in deze 
wijken bevinden. 
 
Waarom een integraal aanbod? 
Een IKC biedt vele voordelen voor de wijk en voor de gebruikers van het centrum. Specifiek voor 
(ouders van) kinderen met een TOS verlaagt het feit dat de behandelgroep gevestigd is in een bekend 
gebouw (CJG/JGZ, peuterspeelzaal, kinderopvang) de drempel om het kind aan de behandeling deel 
te laten nemen. Het kinderdagverblijf zou ouders kunnen helpen in het combineren van zorg en 
opvang, waardoor ook kinderen van werkende ouders gemakkelijker de groepsbehandeling kunnen 



volgen. Bij uitstroom naar regulier onderwijs kan nauw samengewerkt worden om de overgang 
succesvol te laten verlopen. Kinderen kunnen met elkaar spelen en elkaar ontmoeten, ongeacht 
welke vorm van zorg of onderwijs ze volgen.  
Samenwerken binnen een IKC heeft daarnaast ook toegevoegde waarde voor de organisaties die zich 
in het ICK vestigen. Immers, bij vrijwel alle problematiek bij kinderen speelt taal en communicatie 
een rol. Daarom leren wij graag van de andere organisaties die zich in het IKC zullen vestigen, en 
stellen wij onze kennis en kunde ook graag ter beschikking aan andere gebruikers. Zo zouden er 
bijvoorbeeld gezamenlijke ouderbijeenkomsten op het gebied van de spraak-/taalontwikkeling 
gegeven kunnen worden en kunnen wij training geven aan teams van CJG/JGZ, onderwijs en 
kinderopvang.  
 
Meer weten? 
Neem gerust een kijkje op onze website www.nsdsk.nl of neem contact op met Jolande van Bloois, 
manager zorg: jvanbloois@nsdsk.nl of 06-57015027. 
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