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Stellingen 
behorend bij het proefschrift 

Behavioural problems in children with specific language impairments 
F.W. Coster 

1. Het specifieke van kinderen met een specifieke taalstoornis is niet 
aileen gelegen in de taalstoornis zelf, maar ook in de aard van de 
gedragsproblematiek. 

2. Dat 51% van de kinderen met een specifieke taalstoornis geen 
gedragsproblemen vertoont is wellicht te danken aan de positieve 
invloed die er uitgaat van scholen voor slechthorende kinderen en 
kinderen met spraak- enlof taalmoeilijkheden. 

3. Als een kind een specifieke taalstoornis door een toegesneden 
behandeling overwint, dan betekent dit niet dat de diagnose 
'specifieke taalstoornis' ten onrechte werd gesteld. 

4. De medische, audiologische en psychologische status van een kind 
bepalen de specificiteit van een taalstoornis, de taalkaraktistieken 
bepalen de ernst ervan. 

5. De veronderstelling dat men sen met een beperking een negatief 
zelfbeeld hebben, berust op een onderschatting van hun 
mogelijkheden. 

6. Als scholen voor slechthorende kinderen en kinderen met spraak
enlof taalmoeilijkheden ook kinderen met PDD/NOS toelaten, dan 
moet dit gaan vanuit een besef dat de gedragsproblemen van deze 
kinderen een andere achtergrond hebben dan de gedragsproblemen 
van kinderen met een specifieke taalstoornis. 

7. Er is geen enkele aanleiding om te denken dat jonge dove kinderen 
met een cochleair implantaat niet net zo goed tweetalig kunnen 
worden opgevoed als jonge goedhorende kinderen. 

8. Een peuterspeelzaal voor kinderen met taalstoornissen is voor de 
opvoeders misschien nog wei belangrijker dan voor het kind zelf. 

9. De invulling van kinderfeestjes is een nieuw statussymbool 
geworden. 



10. Een van de genoegens van het bezoeken van modeme 
dansvoorstellingen is dat je bijna nooit in de rij hoeft te staan voor 
de toegangskaarten. 

11. Tijdens de eerste eskimoteerlessen tekent het zich weer haarscherp 
af dat emoties de ratio overstijgen. 


