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Er is sprake van een vertraagde taalontwikkeling wanneer een kind op taalgebied beduidend 
achterblijft in vergelijking met leeftijdsgenootjes. Bij een vertraagde taalontwikkeling kunnen 
zich problemen voordoen in het taalbegrip, de taalvorm, de taalinhoud en/of het taalgebruik. 
Bij problemen in het taalbegrip vindt het kind het moeilijk om de taal te begrijpen. Bij problemen 
in de taalvorm blijven zinnen kort en ongestructureerd, er is sprake van grammaticaal onjuiste, 
ofwel ‘kromme’ zinnen en er is moeite met woordvorming. 

Bij problemen in de taalinhoud kan er sprake zijn van een kleine woordenschat en is het begrijpen 
en vertellen van verhalen moeilijk. Er wordt vaak over dezelfde vertrouwde onderwerpen 
gepraat, het is lastig om buiten het hier en nu te vertellen en het is moeilijk om de voorkennis 
van de gesprekspartner in te schatten. Bij het spreken zijn vaak stopwoorden, denkpauzes of 
herhalingen in de zinnen hoorbaar. Tevens kan er sprake zijn van woordvindingsproblemen.

Bij problemen in het taalgebruik zijn er problemen met het gebruiken van taal in de 
communicatie en zijn er moeilijkheden in de communicatievoorwaarden zoals bijvoorbeeld 
beurtgedrag, luisteren en oogcontact in gesprekssituaties. Een vertraagde taalontwikkeling 
kan samenhangen met andere stoornissen, zoals een spraakontwikkelingsachterstand, 
een algehele ontwikkelingsachterstand, een informatieverwerkingsprobleem, een auditief 
verwerkingsprobleem of een gehoorprobleem. Tevens spelen de mogelijkheden van het kind, 
psychologische factoren, sociale factoren en de aard en hoeveelheid taalaanbod een rol.  

Vroeg onderkennen
Het is van groot belang dat een vertraagde taalontwikkeling zo vroeg mogelijk wordt 
onderkend. Een kind heeft van 0 tot 6 jaar een gevoelige periode voor het leren van de taal. De 
manier waarop het kind taal leert, is van grote invloed op de verdere taal- /denkontwikkeling. 

Wanneer het taalniveau aan de basis niet goed is, zal dit effect hebben op de verdere taal/ 
denkontwikkeling. Door een vertraagde taalontwikkeling kunnen leerproblemen en sociaal-
emotionele problemen ontstaan. Wanneer het kind moeite heeft met begrijpen of zichzelf 
niet duidelijk kunnen uiten, kan hij/zij een bepaald gedrag gaan vertonen. Zo kan het kind 
bijvoorbeeld angstig, boos of agressief worden. Ook kan een vertraagde taalontwikkeling 
negatieve gevolgen hebben voor het leren lezen en het begrijpend lezen.
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