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Vraag 

In hoeverre kan het inzetten van muziek(onderwijs) kinderen met taalontwikkelingsstoornissen (TOS) 
helpen bij het verbeteren van hun taalvaardigheid? 

Kort antwoord 

Er zijn in de literatuur geen beschrijvingen gevonden van speciale muziekprogramma’s voor kinderen met 
taalontwikkelingsstoornissen en er is dus ook geen onderzoek bekend naar de specifieke effecten van 
specifieke muziekprogramma’s bij deze groep kinderen. Toch zijn er wel diverse aanwijzingen vanuit 
onderzoek dat het trainen van muzikale vaardigheden nuttig kan zijn voor kinderen met 
taalontwikkelingsstoornissen. Het stimuleren van het gevoel voor ritme en toonhoogte helpt bij het 
onderscheiden van verschillende klanken in de taal, maar ook bij het herkennen van syntactische structuren 
en intonatie. Ook leent muziekonderwijs zich voor veel herhaling van woorden, klankopeenvolgingen (rijm, 
minimale klankverschillen) en zinstructuren. Rijmpjes en versjes helpen bij de opbouw van het talige 
geheugen, de woordenschat en de auditieve waarneming. Ten slotte draagt het in groepjes samen zingen of 
muziek maken indirect bij aan de taalontwikkeling, omdat het erg motiverend is en het samenwerken 
stimuleert. 

Toelichting antwoord 

Muziek bestaat net als gesproken taal uit georganiseerd geluid. Muziek en taal zijn dan ook nauw met elkaar 
verweven, dat is het algemene beeld dat naar boven komt uit het beknopte literatuuronderzoek dat voor de 
beantwoording van de vraag is uitgevoerd. Onderstaande toelichting gaat nader in op de relaties die in de 
wetenschappelijke literatuur gelegd worden tussen muziek en taal en hoe de taaltherapie daarvan gebruik 
zou kunnen maken.  

Uit hersenonderzoek bij kinderen met en zonder taalontwikkelingsstoornissen blijkt dat de neurale systemen 
om taal en muziek te verwerken sterk met elkaar samenhangen (Jentschke et al., 2008). Jentschke en 
collega’s tonen in een vervolgstudie aan dat zingen in een koor en het gedurende enige jaren bespelen van 
een muziekinstrument bij 10- of 11-jarige kinderen samengaat met een vroegere en sterkere ontwikkeling 
van de betrokken neurofysiologische mechanismen dan bij kinderen die een dergelijke muzikale training niet 
gekregen hebben (Jentschke & Koelsch, 2009). Dit wil echter nog niet zeggen dat muzikale training ook een 
positief effect heeft bij kinderen bij wie de diagnose taalontwikkelingsstoornis al gesteld is. 

Een zeer recent proefschrift bevestigt de hypothese dat zowel de verwerking van talige structuren als die 
van muzikale structuren plaatsvindt in de frontale hersenen waarbij (gedeeltelijk) dezelfde neurale 
netwerken betrokken zijn (Kunert, 2017). Deze hypothese, de Shared syntactic integration resource 
hypothesis, geeft grond aan de gedachte dat muzikale training als onderdeel van taaltherapie nuttig kan zijn 
voor kinderen met taalontwikkelingsstoornissen. Wan & Schlaug (2010) laten in een reviewstudie zien dat 
muziektherapie een positief effect kan hebben op verschillende taalvaardigheden. Volgens hen kunnen 



 
 

 

 

vooral kinderen met taalontwikkelingsstoornissen baat hebben bij intensieve muziektherapie, omdat ook 
volgens hen bij muziek en taal overlappende hersengebieden betrokken zijn. 

Luisteren en het onderscheiden van klanken 

Luisteren betekent het verwerken van auditieve signalen, ofwel auditieve informatieverwerking. Kinderen 
leren het auditieve systeem stap voor stap kennen en gebruiken door een actief proces waarbij 
geluidsprikkels moeten worden gefilterd en bewerkt om er informatie uit te halen. Het onderscheiden van 
klanken vereist een heel nauwkeurige timing van minimale verschillen (Mieras, 2010). Er is brede 
overeenstemming onder onderzoekers over het belang van muzikale training voor de ontwikkeling van het 
auditieve systeem. 

Bij het verwerken van auditieve signalen speelt het onderscheid tussen verschillende spraakklanken dus een 
belangrijke rol. Maar voordat je toekomt aan het onderscheiden van de verschillende klanken en het 
verwerken daarvan, is eerst auditieve aandacht nodig. Deze auditieve aandacht zou volgens onderzoek bij 
uitstek gestimuleerd worden door het luisteren of het zelf maken van muziek (Hurks, 2016). 

Vooral het zelf maken van muziek door te zingen of door zelf een ritme-instrument of een muziekinstrument 
te bespelen heeft een positief effect op de ontwikkeling van de auditieve aandacht en informatieverwerking, 
zo blijkt uit een flink aantal studies. Dat zelfs dove kinderen baat kunnen hebben bij muzieklessen werd 
aangetoond door Rochette, Moussard & Bigand (2014). Na enkele jaren wekelijkse muziekles presteren de 
dove kinderen in hun onderzoek beter op een fonetische discriminatietest dan dove kinderen die geen 
muziekles hebben gevolgd. 

Kraus en collega’s (2014) bestudeerden de invloed van muziekprogramma’s op de neurologische verwerking 
van spraak in kinderen uit achterstandssituaties met een hoog risico op leerproblemen. Na twee jaar 
muziektraining konden deze kinderen de stopconsonanten (t, k, p, d, b) beter van elkaar onderscheiden en 
bleek er sprake van een duidelijke verbetering van de neurale verbindingen die verantwoordelijk zijn voor 
het onderscheiden van klanken. 

Ritme en taal 

Er zijn niet alleen studies die een positieve relatie aantonen tussen muziekles en auditieve 
verwerkingsvaardigheden, zoals auditieve aandacht en fonologische discriminatie, er zijn ook studies die 
evidentie leveren voor de relatie tussen het horen van regelmatige ritmes en het correct verwerken van 
syntactische informatie. Het ritmisch meetikken met een metronoom blijkt volgens onderzoek van onder 
andere Corriveau en Goswami (2009) moeilijk voor kinderen met taalontwikkelingsstoornissen. Maar uit 
ander onderzoek blijkt dat kinderen met taalontwikkelingsstoornissen die direct voorafgaand aan een 
syntactische taaltaak een muziekfragment te horen krijgen met een regelmatig ritme, beter presteren dan 
kinderen die vooraf niets te horen kregen (Bedoin et al, 2016). Deze onderzoekers bepleiten dan ook het 
gebruik van ritmische structuren om de verwerking van linguïstische structuren te stimuleren. 

Uit heel recent vragenlijstonderzoek (Uhlig, Dimitriads, Hakvoort & Scherder, 2017) blijkt dat Nederlandse 
muziektherapeuten ook raps en liedjes gebruiken, maar dan vooral om emoties te structureren. Dit blijkt 
een gunstige invloed te hebben op agressieregulatie en het verminderen van spanning. Maar deze 
muziektherapeuten rapporteren ook dat zingen en rappen de belangstelling voor taal aanwakkert en het 
taalbewustzijn positief beïnvloedt. 

  



 
 

 

 

Fonologisch bewustzijn en lezen 

Ook bij lezen spelen auditieve waarneming, aandacht en timing een belangrijke rol. Het lijkt erop dat bij het 
luisteren naar muziek – ofwel muziekwaarneming – dezelfde mechanismen betrokken zijn als bij het lezen 
(Hurks, 2016). Kinderen met leesproblemen hebben vaak ook moeite met luisteren en met het waarnemen 
van het onderscheid tussen minimale klankverschillen. 

In een review van onderzoek naar de effecten van muziektraining op de structurele en functionele 
organisatie van de hersenen rapporteren Wan en Schlaug (2010) dat de perceptie van toonhoogteverschillen 
in muziek positief samenhangt met het fonetisch bewustzijn en zo de leesvaardigheid bevordert. Jarenlange 
muzikale training heeft volgens de literatuur die zij aanhalen een positief effect op het verbale geheugen en 
op de leesvaardigheid. Maar zelfs een relatief korte muzikale training van een half jaar kan volgens 
onderzoek dat Mieras (2010) aanhaalt het luisteren al aanzienlijk verbeteren en helpen bij het 
onderscheiden van op elkaar lijkende klanken die het lezen bemoeilijken. 

Muziek en woordkennis 

Niet alleen klankwaarneming, klankverwerking en leesvaardigheden zouden profiteren van muziekonderwijs, 
ook het verbale geheugen, zo belangrijk voor de opbouw van de woordenschat, en de woordproductie zijn 
erbij gebaat. Zo toont een recente Nederlandse studie (Hurks, Schuurmans & Conijn, 2014) aan dat 
leerlingen van groep 8 die gedurende een schooljaar vier uur per week een muziekprogramma gevolgd 
hebben, beter presteren op semantische vloeiendheid (in één minuut zoveel mogelijk woorden noemen van 
een bepaalde semantische categorie) en fonemische verbale vloeiendheid (zoveel mogelijk woorden noemen 
met dezelfde beginklank). 

Conclusie 

Hoewel er veel onderzoek gedaan is naar de relaties tussen muziek en taal, zijn er nog geen specifieke 
programma’s ontwikkeld die via muziek werken aan onderscheiden taalvaardigheden. Het onderzoek naar 
de relaties is onder te verdelen in twee typen onderzoek. Ten eerste is er vrij veel onderzoek gedaan naar 
de effecten van langdurige blootstelling aan muziek of langdurige actieve muziekbeoefening op bepaalde 
taalvaardigheden en op de betrokken neurale netwerken in het brein. Het tweede type onderzoek betreft de 
effecten van blootstelling aan bepaalde stimuli zoals een muziekfragment met een regelmatig ritme direct 
voorafgaand aan een bepaalde taaltaak. 

Het lijkt de moeite waard om de huidige onderzoeksbevindingen te vertalen in gestructureerde en wel 
omschreven muziektrainingsprogramma’s, die vervolgens experimenteel onderzocht kunnen worden op hun 
effectiviteit bij kinderen met taalontwikkelingsstoornissen. 
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Meer weten? 

https://www.auris.nl/onderzoek 

http://www.kentalis.nl/Professionals/Academie/Onderzoek 

https://www.onderzoek.hu.nl/Kenniscentra/Gezond-en-Duurzaam-Leven/Logopedie-Participatie-door-
Communicatie 
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