COST Action IS1406: Enhancing children’s oral language skills across
Europe and beyond – a collaboration focusing on interventions for
children with difficulties learning their first language

Tien wetenswaardigheden over COST Action IS1406
1. Wat is COST Action IS1406?
COST Action IS1406 is een Europees onderzoeksnetwerk waarin bijna alle Europese landen zich hebben verenigd om
interventie voor kinderen en jongeren van 0‐18 jaar met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) te optimaliseren.
2. Wat is een taalontwikkelingsstoornis?
Wanneer de taalvaardigheid van een kind aanzienlijk achterloopt bij die van leeftijdsgenoten, spreken we van een
taalontwikkelingsstoornis (TOS). De taalvaardigheid wordt gewoonlijk beoordeeld aan de hand van een combinatie
van uitkomsten op gestandaardiseerde taaltesten, observaties van taalvaardigheid en een klinische beoordeling door
de logopedist. Een TOS kan primair of specifiek zijn, of juist secundair of niet‐specifiek. Met een primaire
of specifieke TOS wordt bedoeld dat de oorzaak van de taalontwikkelingsstoornis onbekend is (hoewel er sprake kan
zijn van co‐morbide stoornissen zoals gedragsproblemen, gehoorproblemen zoals een geleidingsverlies, etc.). Bij een
secundaire of niet‐specifieke TOS kunnen de taalproblemen van het kind verklaard worden vanuit bredere
ontwikkelingsproblematiek (bv. hersenbeschadiging, autisme etc.). De focus van COST Action IS1406 ligt met name
op de kinderen met een primaire taalstoornis.
3. Wat bedoelen we met interventie?
Interventie bij kinderen met een TOS omvat een aantal werkwijzen die speciaal zijn ontworpen om de
taalontwikkeling te bevorderen en/of om de beperkte communicatieve redzaamheid, die de sociale en
maatschappelijke participatie bemoeilijkt, op te heffen of te verbeteren. De interventies worden uitgevoerd door
verschillende professionals (logopedisten, leerkrachten, pedagogisch medewerkers), waarbij de input van
specialisten op het gebied van taalontwikkeling, zoals logopedisten, gewoonlijk een primaire rol speelt.
4. Welke landen doen mee?
Op dit moment zijn er 34 deelnemende Europese landen: België, Bosnië‐Herzegovina, Bulgarije, Cyprus,
Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Israël, Italië, Kroatië,
Letland, Litouwen, Luxemburg, VJR Macedonië, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal,
Roemenië, Servië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Zweden. Twee landen die dicht bij Europa
liggen doen mee: Albanië en Libanon en er zijn vier internationale partnerlanden: Australië, Canada, Verenigde
Staten en Zuid Afrika.
5. Voor wie is de COST Action?
Deelname aan de Action staat open voor iedereen met interesse in taalontwikkelingsstoornissen. Tot op heden
zijn logopedisten, spraak‐ en taalpathologen, (klinisch) linguïsten en psychologen/gedragswetenschappers als
belangrijkste professionele groepen betrokken.
6. Hoe is de COST Action georganiseerd?
Tweemaal per jaar komt de stuurgroep bijeen. De stuurgroep bestaat uit twee vertegenwoordigers per deelnemend
land (plus twee vervangers). Vanuit Nederland zijn Jan de Jong (UvA, Universiteit Bergen) en Ellen Gerrits (HU/UU)
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de vertegenwoordigers. Een kerngroep komt maandelijks bijeen om acties te bepalen. Daarnaast coördineert een
trainingscommissie alle trainingsactiviteiten en er is een commissie die zich bezig houdt met PR en disseminatie. Ook
zijn er drie werkgroepen die de acties uitzetten en de voortgang bewaken.

7. Welke werkgroepen zijn er?
De drie werkgroepen van de Action zijn georganiseerd rond drie thema’s:
1. De linguïstische en psychologische onderbouwing van interventies bij TOS;
2. De levering van interventies bij TOS;
3. De sociale en culturele context van interventies bij kinderen met TOS.
De werkgroepen staan open voor iedereen die geïnteresseerd in de thema’s en onderwerpen. Belangstellenden
kunnen zich aanmelden bij ellen.gerrits@hu.nl of J.deJong1@uva.nl.
8. Welke mogelijkheden biedt de COST Action voor onderzoekers?
Binnen de Action kunnen onderzoekers deelnemen aan ‘Training Schools’ en ´Short Term Scientific Missions (STSM)´.
Hierdoor kunnen onderzoekers bij verschillende Europese universiteiten een periode leren en werken. In januari
2015 was er een training school over systematisch literatuur onderzoek. Vanuit Nederland hebben Rob Zwitserlood
en Jessica van Herel hieraan deelgenomen.
9. Wat gaan deelnemers aan de COST Action doen?
Deelnemers aan de Action zullen:
Systematisch literatuuronderzoek uitvoeren naar effectieve interventies en best practices bij TOS, en hierover
presenteren en peer‐reviewed artikelen publiceren
Kennis ontsluiten vanuit de deelnemende landen over interventie bij TOS
Via surveys achterhalen hoe interventie in de deelnemende landen is vormgegeven en onderzoeken door welke
factoren klinische keuzes beïnvloed worden (bijvoorbeeld indicatiecriteria voor zorg en onderwijs, eisen aan
vergoedingen, caseload)
Nagaan of en hoe culturele factoren (sociaal-economische status) of linguïstische factoren (meertaligheid)
interventie beïnvloeden
10. Hoe lang loopt COST Action IS1406?
De looptijd is van 2015 tot 2019, en biedt vele mogelijkheden voor onderzoekers en professionals om mee te doen.
Verder lezen:
U kunt meer lezen over de Action op de COST Action website http://www.cost.eu/COST_Actions/isch/IS1406 of op
website van de Action http://research.ncl.ac.uk/costis1406. Meer informatie vindt u ook op twitter: @COSTIS1406
of via de hashtag: #COSTIS1406, of via de projectsecretaris, Frances Hardcastle: Frances.Hardcastle@newcastle.ac.uk
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intergovernmental framework. Its mission isto enable break-through scientific and
technological developments leading to new concepts and products and thereby
contribute to strengthening Europe’s research and innovation capacities. www.cost.eu

