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2 COMMUNICATIEVE ONTWIKKELING 

EN TAALVERWERVING 

Communicatie is het bewust uitwisselen van informatie tussen twee of meer 
mensen door middel van intentioneel gedrag dat gericht is tot een of meer 
andere personen. In dit proefschrift gaat het om dyadische communicatie, dat 
wil zeggen directe communicatie tussen twee personen. Deze communicatie 
is gebaseerd op interactie. Het begrip interactie staat hier voor 'samen hande
len' waarbij er een wisselwerking is tussen de handelingen van de één en de 
handelingen van de ander. Overal waar mensen elkaar tegenkomen en samen 
dingen ondernemen is er sprake van interactie en dus van een wederzijdse 
invloed op elkaar. Een goed op elkaar afgestemde interactie is een voorwaarde 
voor informatieoverdracht. Informatie heeft hier een ruime betekenis; het kan 
gaan om hele verhandelingen, maar ook om het bewust kenbaar maken van 
behoeften, gevoelens, gedachten en meningen. Instemmend knikken is com
municatie, maar de spontane rode vlekken in de nek als je zenuwachtig bent, 
niet, ook al wordt dat door een ander mogelijk als informatie over je psychische 
gesteldheid opgevat. Het onderscheidende kenmerk is intentionaliteit, het 
bewust overdragen van informatie. De manier waarop die informatieover
dracht plaatsvindt is daarbij niet van belang. 
Communicatie met anderen is voor de mens één van de belangrijkste en mis
schien wel de meest fundamentele levensbehoefte. Door middel van commu
nicatie kunnen mensen invloed uitoefenen op hun omgeving. Dankzij deze 
uitwisseling staan mensen in sociale relatie tot hun omgeving en maken zij 
deel uit van de maatschappij. Communicatie kan allerlei vormen van gedrag 
omvatten zoals blikrichting, gezichtsuitdrukkingen, lichaamshouding, wijzen 
en handbewegingen. De mogelijkheden van dergelijke vormen van communi
catie beperken zich over het algemeen tot het uitwisselen van informatie over 
dingen die we kunnen zien, horen of voelen op de plaats waar we ons bevin
den of die op hetzelfde moment gebeuren. In veel situaties is er echter behoef
te om onderling te communiceren over zaken buiten het hier-en-nu. Daarvoor 
is een representationeel systeem nodig met symbolen die concepten of begrip
pen representeren. Een dergelijk symbolensysteem kan bijvoorbeeld bestaan 
uit woorden, maar ook uit gebaren of grafische symbolen. Het meest gangba
re systeem in onze maatschappij is gesproken taal. 
Taal is een conventioneel systeem van grotendeels willekeurige symbolen om 
informatie over te dragen. Onder de fundamentele en universeel geachte ken
merken van taal vallen willekeurigheid (de relatie tussen vorm en betekenis is in 
hoge mate willekeurig) en productiviteit (er is een beperkte set grammaticale 
regels waarmee het mogelijk is een oneindig aantal verschillende boodschap
pen te vormen met het bestaande lexicon) (Bloom & Lahey, 1978; Von Tetzch-
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ner et al., 1996). De symbolen verwijzen naar begrippen en daarmee kunnen 
mensen bedoelingen aan elkaar duidelijk maken, ook bedoelingen die verder 
reiken dan het hier-en-nu. Taal is daarom bij uitstek geschikt voor communi
catie. 
Er zijn allerlei mogelijke talige uitingsvormen; spraak is daar slechts één van, 
ook al staat deze vorm in veel communicatieprocessen nog zo centraal. Het 
bestaan van verschillende gebarentalen voor doven, met eigen symbolen en 
een eigen grammaticale structuur, illustreert het duidelijkst dat er een onder
scheid is tussen taal en spraak. De ontdekking eind jaren zestig dat andere vor
men dan gesproken taal ook linguïstische kenmerken kunnen hebben, vorm
de een doorbraak voor het exploreren van de mogelijkheden van andere com
municatievormen voor mensen met beperkingen in het gebruik van gesproken 
taal (Loncke & Bos, 1997). Er kwam niet alleen meer aandacht voor de moge
lijkheden van gebaren, maar ook voor grafische vormen, zoals geschreven 
tekst, foto's tekeningen of grafische symbolen die een belangrijke rol spelen in 
veel communicatieprocessen. Vaak wordt van meerdere vormen tegelijkertijd 
gebruikgemaakt (Van Balkom & Welle Donker-Grimbrère, 1994; Bos & Heim, 

!997)-
Volgens velen vormt communicatieve interactie zowel de basis als de context 
waarbinnen jonge kinderen taal in de strikte zin verwerven. In dit hoofdstuk 
besteed ik in § 2.1 eerst aandacht aan enkele bestaande theorieën over taalver
werving en de relatie die zij leggen met de vroege communicatieve ontwikke
ling. In § 2.2 bespreek ik vervolgens de vroege ontwikkeling van communica
tieve vaardigheden zowel bij sprekende kinderen als bij niet-sprekende kinde
ren. § 2.3 is geheel gewijd aan de verwerving van symbolische en linguïstische 
vaardigheden, zowel het normale verloop als wat er bekend is over het verloop 
bij niet-sprekende kinderen. Dit hoofdstuk eindigt met een samenvatting en 
conclusie in § 2.4. 

2.1 Theorieën over taalverwerving 

In de zeventiger jaren nam de belangstelling voor functionele aspecten van taal 
en taalgebruik, de pragmatiek, sterk toe. Dit betekende een nieuwe impuls 
voor het kindertaalonderzoek. Onderzoekers gingen ook de communicatieve 
context van de taalverwerving in hun theorieën betrekken en benadrukten dat 
het taalverwervingsproces een sociale interactionele basis heeft (Bruner, 1975; 
Snow & Ferguson, 1978). Deze zogenaamde interactionistische benadering 
neemt afstand van de scherpe tegenstelling die er tot dan toe bestond tussen 
de behavioristische benadering en de linguïstische benadering van de taalver
werving. Het behaviorisme stelt onder invloed van Skinner dat kinderen hun 
moedertaal leren uitsluitend door de taal uit hun omgeving te imiteren, terwijl 
de linguïstische theorieën, met Chomsky voorop, ervan uitgaan dat de taalver
werving gestoeld is op een aangeboren taalvermogen. Dit taalvermogen bevat 
een beperkt aantal universele principes waaraan elke bestaande taal voldoet 
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Uit deze principes hoeven kinderen alleen maar de regels te selecteren die voor 
hun moedertaal van toepassing zijn (zie voor een uitgebreid overzicht van de 
verschillende theorieën Bohannon, 1993). Interactionistische benaderingen 
houden in feite het midden tussen deze beide uitersten. Er wordt wel een aan
geboren taalvermogen verondersteld, maar dit vermogen kan slechts geacti
veerd worden onder invloed van het als cruciaal beschouwde taalaanbod van
uit de omgeving van het kind. 
De interactionistische zienswijze heeft tot gevolg gehad dat de aandacht voor 
de rol van het taalaanbod bij de verwerving van de betekenis en de structuur 
van de omgevingstaai sterk is toegenomen (Bloom & Lahey, 1978; Wells, 1981; 
1985; Snow, 1986). Bloom en Lahey (1978) gaan ervan uit dat het taalaanbod 
kinderen in staat stelt om de taaicomponenten inhoud (semantiek), vorm (syn
taxis) en gebruik (pragmatiek) in een langzaam, maar continu proces steeds 
meer te integreren. Volwassenen vertonen echter sterke individuele verschil
len in hun interactiestijl en tot op heden is het niet gelukt om directe verban
den aan te tonen met de taalverwerving van hun kinderen. Kinderen zonder 
stoornissen blijken ook bij een beperkt taalaanbod de betekenis en de struc
tuur van een taal goed te kunnen verwerven. Individuele verschillen tussen 
kinderen in verwervingstempo en niveau van taalvaardigheden zijn niet zon
der meer te relateren aan kwantitatieve of kwalitatieve aspecten van het taal
aanbod. De taalverwerving is dan ook volgens sommige auteurs een robuust 
proces dat vooral afhankelijk is van het vermogen bij het kind om de informa
tie uit het taalaanbod te organiseren en te verwerken (Nelson, 1981; Pinker, 
1984). Duidelijk is dat kinderen die geheel verstoken blijven van taalaanbod 
geen taal zullen verwerven. Het taalaanbod vanuit de omgeving heeft in elk 
geval de functie om het ontwikkelingsproces op gang te brengen en te houden. 

In sommige taaiverwervingstheorieën speelt het onderscheid tussen presymbo-
lische, symbolische en linguïstische communicatie een belangrijke rol (Volterra & 
Iverson, 1995; Blischak, Loncke & Waller, 1997). Kinderen leren in eerste 
instantie communiceren door middel van uitingen zonder symbolen en zon
der grammaticale structuur. Om gecategoriseerd te worden als symbool moet 
een communicatief signaal (1) geproduceerd kunnen worden in afwezigheid 
van waar het naar verwijst (de 'referent"), (2) gebruikt kunnen worden voor een 
hele klasse van referenten en niet slechts voor een enkel exemplaar en (3) 
gebruikt kunnen worden om te verwijzen naar gebeurtenissen in het verleden 
of in de toekomst Om gecategoriseerd te worden als linguïstisch moet het 
communicatieve signaal symbolisch zijn en bovendien gecombineerd worden 
met een ander symbool in dezelfde modaliteit (bijvoorbeeld spraak of geba
ren). Volgens deze opvatting is er dus pas taal als er uitingen zijn die uit meer 
dan één symbool bestaan. Onder gebarentaalonderzoekers is er een discussie 
gaande over de rol die het taalaanbod speelt bij het ontstaan van linguïstische 
communicatie. Volgens sommigen ontwikkelen kinderen spontaan de 
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vaardigheid om symbolen te combineren, ook als dergelijke combinaties afwe
zig zijn in het taalaanbod (bijvoorbeeld Goldin-Meadow & Morford, 1990). 
Anderen menen dat het combineren van symbolen binnen één taalsysteem 
afhankelijk is van de aanwezigheid van dergelijke combinaties in het aanbod 
(zie voor een bespreking van deze discussie Van den Bogaerde, 2000:28). 
Hoewel theorieën over taalverwerving dus verschillen in de rol die zij toeken
nen aan het taalaanbod, staat het belang van interactie-ervaringen voor de ont
wikkeling van gespreksvaardigheden, zoals het beurtnemen en het openen of 
afsluiten van gespreksonderwerpen nauwelijks ter discussie (Bishop, 1988; 
Foster, 1990). Duidelijk is dat enig taalaanbod vanuit de omgeving tevens 
voorwaarde is voor het leren begrijpen en gebruiken van talige symbolen. Het 
lijkt er bovendien op dat de structuur, de inhoud en het verloop van de inter
actie van grote invloed zijn op de taalverwerving van kinderen die problemen 
ondervinden bij het verwerken en organiseren van informatie (Tannock & 
Girolametto, 1992). Onderzoek bij kinderen met tadontwikkelingsstoornissen 
wijst er ten slotte op dat ook voor deze groep kinderen de coherentie of the
matische samenhang binnen de interactie en de organisatie van gesprekken in 
beurten belangrijke factoren zijn voor een goed verlopende communicatieve 
ontwikkeling (Van Balkom, 1991). 

In dit proefschrift over kinderen met ernstige functionele spraakstoornissen 
wordt het standpunt verdedigd dat voor deze groep kinderen bij uitstek geldt 
dat de vroege ouder-kindinteractie en de communicatieve ontwikkeling gedu
rende de eerste levensjaren de basis vormen voor de eigenlijke taalverwerving: 
de verwerving van lexicale en grammaticale kennis van de gesproken taal voor 
de receptie en de verwerving van symbolische vaardigheden in andere, niet-
gesproken communicatievormen voor de productie. Hoe de verwerving ver
loopt van vaardigheden om symbolen te combineren (linguïstische com
plexiteit) en welke rol het taalaanbod daarbij speelt, vormt een van de onder
werpen van dit onderzoek. Daarbij wordt uitgegaan van een multimodaal per
spectief, dat wil zeggen dat alle mogelijke communicatievormen bij het onder
zoek betrokken worden, omdat alleen dan goed inzicht verkregen kan worden 
in het productieve taalvermogen van niet-sprekende kinderen. In de volgende 
paragrafen zal de hier geformuleerde visie verder worden toegelicht 

2.2 Communicatieve ontwikkeling 

Om een vaardig gesprekspartner te worden moeten kinderen verschillende 
soorten communicatieve vaardigheden ontwikkelen: structurele vaardigheden 
als het op een soepele manier nemen en geven van beurten, functionele 
vaardigheden zoals weten hoe je bepaalde communicatieve doelen bereikt, en 
inhoudelijke vaardigheden zoals het introduceren en vasthouden van 
gespreksonderwerpen (Baker, Blankenstijn & Roelofs, 1999). In de volgende 
twee subparagrafen zal achtereenvolgens aandacht besteed worden aan de 
manier waarop kinderen leren omgaan met de beurtwisseling in gesprekken 
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(§ 2.2.1), communicatieve functies (§ 2.2.2) en het introduceren van gespreks
onderwerpen (§ 2.2.3). Het accent in de bespreking ligt op het verloop van de 
ontwikkeling bij niet-sprekende kinderen en de risicofactoren in die ontwikke
ling. 

2^.1 De beurtwisseling 

De beurtwisseling, het verschijnsel dat deelnemers om beurten communica
tieve boodschappen uiten, vormt het belangrijkste structurele kenmerk van 
gesprekken. Daarbij is in meer of mindere mate sprake van een balans tussen 
de beide deelnemers: ze hebben allebei evenveel beurten en de lengte van hun 
beurten loopt niet al te veel uiteen. Beurten kunnen gedeeltelijk simultaan ver
lopen. In dat geval is er sprake van interruptie. Meestal is er echter een korte 
pauze tussen twee beurten van verschillende sprekers. De lengte van dergelijke 
pauzes verschilt per cultuur. In het Nederlandse taalgebied duurt een pauze bij 
een soepele beurtwisseling niet langer dan één seconde (Baker, Blankenstijn & 
Roelofs, 1999). Vroege ervaringen met interactie vormen de basis voor het 
leerproces waarin kinderen leren om gesprekken te structureren door middel 
van het nemen en geven van communicatieve beurten (Foster, 1990). 
Interactie is er vanaf de geboorte. Vanaf het begin interpreteren volwassenen 
het gedrag van hun baby, doen alsof het kind communiceert en een vol
waardige gesprekspartner is. De reacties bestaan uit handelingen, zoals vast
houden, wiegen, strelen, praten en vaak sterk overdreven gezichtsuitdrukkin
gen. Deze interpretaties geven het gedrag en de handelingen van het kind bete
kenis, ook al heeft het kind nog helemaal niet de intentie om betekenis over te 
dragen. Het gedrag van baby's is in dit stadium nog duidelijk preïntentioneel. 
Toch reageren zij onbewust meteen al op het gedrag van volwassenen, bij
voorbeeld door het imiteren van mimiek en mondbewegingen (Schaerlaekens 
& Gillis, 1987; Van der Stelt, 1993). Door hun gedragingen te overdrijven, te 
vertragen en te herhalen proberen ouders het kind ook uit te lokken tot oog
contact Deze wisselwerking tussen volwassene en kind staat centraal in de 
vroege communicatieve ontwikkeling: het kind leert de volwassene steeds 
beter begrijpen en de volwassene leert het kind steeds beter begrijpen. De vol
wassenen beheersen de interactie nog in die eerste maanden: zij nemen het 
initiatief en praten vooral over het kind en zijn behoeften, zoals honger, pijn 
en plezier. Ouder en kind maken nog heel vaak tegelijkertijd geluid, maar al 
na drie tot vier maanden ontstaat er een beurtwisseling in de vocalisaties van 
beiden (Van der Stelt, 1993; Locke, 1995). 

Hoewel de motorische stoornissen bij kinderen met een cerebrale parese zich 
over het algemeen al in de eerste levensmaanden zullen openbaren, is er op dat 
moment nog weinig te zeggen over de precieze aard en ernst van de stoornis
sen en hoeft het gedrag van de baby nog niet ernstig af te wijken van het gedrag 
van baby's zonder stoornissen. De interactie tussen ouder en kind zal in de eer
ste maanden ongeveer hetzelfde kunnen verlopen als hierboven beschreven. 
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Toch kunnen bijvoorbeeld steekpatronen (door een sterk verhoogde spier
spanning) of stoornissen in de oogmotoriek bij het jonge kind het bewerkstel
ligen van oogcontact bemoeilijken en er zo voor zorgen dat er minder interac
tie is. 
In de loop van het eerste jaar worden kinderen zich geleidelijk bewust van de 
aanwezigheid van andere personen in hun omgeving en ontwikkelen zij een 
duidelijke behoefte aan interactie. Ze doen graag mee aan allerlei beurtwisse
lingsspelletjes en reageren op de ander met lachen, vocalisatie en andere 
hchaamsuitingen als blikrichting, mimiek, gebaren2 en het manipuleren met 
voorwerpen. De beurtwisseling manifesteert zich steeds duidelijker in de inter
actie, hoewel de verantwoordelijkheid voor de dialoogstructuur nog groten
deels bij de volwassenen ligt: zij interpreteren blikrichtingen, handelingen en 
geluiden van het kind en praten over dingen die het kind kennelijk bezighou
den. 
Allerlei terugkerende spelletjes en verzorgingsactiviteiten vinden plaats vol
gens min of meer vaste scenario's. Naarmate deze bekender worden voor vol
wassene en kind, zal de interactie tijdens die activiteiten vlotter gaan verlopen. 
Omdat de situatie en het scenario bekend zijn, kan het kind zich concentreren 
op de regels van de conversatie en op de koppeling tussen voorwerpen en han
delingen in die situatie en de taal. Eenjarigen kunnen de interactie met vol
wassenen al aardig zelf sturen door beurten te nemen en te geven en door 
bewust onderwerpen te introduceren. De interactie wordt meer symmetrisch 
en is gebaseerd op wederkerigheid en intentionaliteit. 
Bij kinderen met een ernstige CP zal de anders verlopende motorische ont
wikkeling de interactie tussen kind en ouders in de loop van het eerste jaar 
steeds duidelijker gaan bemoeilijken. Omdat het kind bijvoorbeeld niet of 
slechts met veel moeite voorwerpen kan manipuleren of vreemde grimassen 
laat zien, kan het voor de ouders heel lastig zijn om het gedrag van het kind te 
interpreteren en te weten wat het kind precies bezighoudt. Het kind lokt 
daardoor ook minder reacties bij volwassenen uit (Blischak, Loncke & Waller, 
1997). Beurtwisselingsspelletjes zullen bij kinderen met ernstige motorische 
problemen minder voorkomen en verzorgingsactiviteiten kunnen zoveel fysie
ke inspanning vragen van zowel kind als volwassene dat er tijdens die acti
viteiten minder aandacht is voor communicatie (Light, 1997). Een soepele 
interactie komt veel moeilijker tot stand en de communicatie zal vaak nogal 
eenzijdig door de volwassene bepaald worden (Calculator, 1997). In een der
gelijke context zal zich niet zomaar vanuit de interactie een dialoogstructuur 
met een duidelijke beurtwisseling ontwikkelen. 

2 In dit boek wordt het begrip 'gebaar' gebruikt in de ruime betekenis. Het ver

wijst zowel naar gebaren in de strikte zin - behorend tot het lexicon van de Nederlandse Geba

rentaal - als naar alle andere gesticulaties en motorische handelingen met een communica

tieve intentie (zie ook Bijlage B en § 4.5.1). 

32 Nauwelijks sprekend 



Communicatieve ontwikkeling 

In informele conversaties tussen volwassenen zijn beide deelnemers ongeveer 
evenveel aan het woord, hoewel dit ook afhankelijk is van bijvoorbeeld karak
terverschillen of verschillen in deskimdigheid met betrekking tot het gespreks
onderwerp. Beide deelnemers zijn min of meer verplicht om hun beurten te 
nemen zolang het gespreksonderwerp nog niet is afgesloten. Jonge kinderen 
krijgen in de interactie wel voortdurend beurten, maar het niet nemen van die 
beurten wordt ook geaccepteerd (Ninio & Snow, 1996). Volwassenen maken 
het gemakkelijk voor het kind om de beurt te nemen door een langere beur-
twisselingspauze toe te laten: ze wachten tot het kind iets doet of zegt terwijl 
ze met een verwachtingsvolle houding en mimiek duidelijk maken dat er iets 
van het kind verwacht wordt. Ze wachten echter niet eindeloos. Volgens Gar-
vey (1984) reageren volwassenen gewoonlijk binnen twee seconden als het 
kind de beurt niet neemt door de eigen beurt te herhalen ofte herformuleren. 
Kaye en Charney (1980) vonden een verhouding van 3:2 tussen het aantal 
beurten van de moeder en dat van het kind in hun onderzoek naar de interac
tie tussen moeders en hun tweejarige kinderen. 
Garvey en Berninger (1981) onderzochten de beurtwisselingspauzes in de 
communicatieve interactie tussen jonge Amerikaanse kinderen onderling. 
Voor eenvoudige reacties hadden driejarigen genoeg aan een pauze van 
gemiddeld 1.1 seconde, voor ingewikkeldere formuleringen hadden ze 
gemiddeld 1.8 seconde nodig. Bij vijfjarigen waren deze gemiddelde beurtwis
selingspauzes afgenomen tot 0.8 respectievelijk 1.6 seconde. Volgens Roelofs 
(1998) in haar onderzoek naar de pragmatische ontwikkeling van kinderen 
tussen vier en acht jaar oud, neemt de pauzeduur tussen beurten van het kind 
en beurten van een volwassen interviewer ook af naarmate kinderen ouder 
worden, al wordt uit de presentatie van haar onderzoeksgegevens niet goed 
duidelijk of dat komt omdat oudere kinderen vlugger de beurt nemen na een 
beurt van de volwassene of omdat de volwassene bij oudere kinderen na de 
eigen beurt minder lang wacht op communicatie van het kind. 
Behalve het toestaan van een langere beurtwisselingspauze gebruiken ouders 
ook het stellen van veel vragen als strategie om hun jonge kind uit te lokken 
tot een dialoog (Kaye & Charney, 1980). Een dergelijke didactische interactie
stijl is speciaal bedoeld om kinderen de regels voor de beurtwisseling te leren 
(Ervin-Tripp, 1977). Kinderen van twee jaar reageren eerder op verplichtende 
beurten als vragen dan op uitnodigende beurten (Blank & Franklin, 1980). 
Volgens Roelofs (1998) maken kinderen van vier tot acht jaar een ontwikkeling 
door waarbij ze steeds vaker verbaal gaan reageren op vragen of verzoeken van 
een volwassen gesprekspartner. Bij achtjarigen is het niet reageren op een 
vraag in gesprekken een uitzondering. 

Ouders van niet-sprekende kinderen doen net als ouders van niet-gehandicap-
te kinderen hun best om hun kind uit te lokken tot communicatie en zij 
gebruiken daarbij in principe dezelfde strategieën als ouders van sprekende 
kinderen zoals het verlengen van de beurtwisselingspauze en het stellen van 
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veel vragen. Maar niet-sprekende kinderen zullen in veel gevallen aan een ver
lenging naar twee seconden bij lange na niet genoeg hebben, gezien de moto
rische inspanning die het communiceren him kost. En als kinderen nauwe
lijks middelen hebben om antwoord te geven, dan zal het stellen van veel vra
gen eerder leiden tot frustraties dan tot het nemen van communicatieve beur
ten. Uit onderzoek naar de communicatieve interactie tussen niet-sprekende 
kinderen en sprekende volwassenen (o.a. Harris, 1982; Light, Colher & Parnes, 
1985a; Heim, 1989; Björk-Akesson, 1990) komt dan ook naar voren dat de rol 
van de volwassene opvallend dominant is. Volwassenen nemen (veel) meer 
beurten dan de kinderen en hun beurten duren langer. Kinderen laten heel 
veel beurtkansen liggen. Het ligt dan ook voor de hand dat de verwerving van 
kennis van de manier waarop gesprekken gestructureerd zijn en hoe je beur
ten kunt nemen en geven bij niet-sprekende kinderen al in een vroeg stadium 
stagneert 

2.2.2 Communicatieve Juncties 

Communicatieve beurten bestaan uit gedrag dat gericht is tot een gespreks
partner om een bepaald doel te bereiken. In die zin hebben communicatieve 
gedragingen dus altijd een intentie en een functie die daaruit is afgeleid. Kin
deren ontwikkelen intentioneel gedrag met een communicatieve functie op 
basis van vroege interactie-ervaringen. Ouders beschouwen het gedrag van 
hun baby vanaf het allereerste begin als communicatief en reageren er dien
overeenkomstig op, ook al heeft de baby nog niet bewust de bedoeling om te 
communiceren (zie § 2.2.1). Uit deze interactie ontwikkelen zich tijdens het 
eerste levensjaar lichamelijke uitingen die wél intentioneel zijn, dat wil zeggen 
opzettelijk geproduceerd om betekenis over te dragen. Een peuter vraagt bij
voorbeeld om aandacht door de hand te pakken van de partner en te kijken 
naar een voorwerp waar hij of zij niet bij kan (motorische handeling en blik
richting). Op die manier vraagt het kind om hulp, anders gezegd: de commu
nicatieve functie van dit gedrag is 'vragen om hulp'. 
Aanvankelijk worden communicatieve functies op een primitieve, niet-talige 
manier geuit (bijvoorbeeld reiken naar een stuk speelgoed) en zijn bepaalde 
uitingsvormen sterk gekoppeld aan bepaalde functies (Baker, Blankenstijn & 
Roelofs, 1999). Geleidelijk aan worden dezelfde functies echter gekoppeld aan 
steeds ingewikkeldere taaluitingen (bijvoorbeeld eerst alleen "bal", dan "bal 
hebben" en nog veel later "mag ik de bal?"). Nieuwe vormen worden dus 
gebruikt voor reeds verworven functies. Omgekeerd worden nieuw geleerde 
functies altijd eerst geuit in vormen die het kind al kende (Bloom & Lahey, 
1978), bijvoorbeeld als een kind bewust gaat huilen om op die manier aandacht 
te vragen. Huilen is een al bekende vorm die hier gebruikt wordt voor de nieu
we functie vragen om aandacht 

In de loop van de ontwikkeling gaan kinderen steeds meer verschillende com
municatieve functies gebruiken. Er bestaan diverse indelingen van communi-
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catieve functies in de taalverwervingsliteratuur (zie voor een kritisch overzicht 
Ninio & Snow, 1996). De indeling van Tabel 2-1, die is afgeleid van de indeling 
van Light, McNaughton & Parnes (1986), volgt de min of meer vaste ontwik
kelingsvolgorde van functies, te beginnen met de heel basale preïntentionele 
gedragingen (vergelijk § 2.2.1). Preïntentionele functies komen vroeg in de ont
wikkeling voor, voordat een kind de vaardigheden ontwikkelt om meer expli
ciete, intentionele communicatieve functies uit te drukken. Veel functies uit 
Tabel 2-1 komen eerst voor in niet-talige communicatievormen als reiken, wij
zen, brabbelen, blikrichtingen of gezichtsuitdrukkingen, terwijl talige vormen 
met dezelfde functies pas later in de ontwikkeling verschijnen. De meeste 
functies uit de tabel worden verworven voor de tweede verjaardag. Alleen de 
laatste drie genoemde functies komen meestal later tot ontwikkeling (vergelijk 
Baker, Blankenstijn & Roelofs, 1999). Een nadere omschrijving van alle func
ties met voorbeelden is opgenomen in Bijlage C. 

Tabel 2-1 Communicatieve Juncties in de vroege ontwikkeling. 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 
8 

9 

10 

11 

12 

'3 

M 

15 

Aandacht voor de partner 

Opmerken dat een activiteit onderbroken wordt 

Beurtnemen tijdens een activiteit 

Accepteren van een aangeboden voorwerp 

Protesteren/afwijzen 

Kiezen 

Groeten en dagzeggen 

Vragen om hulp 

Vragen om een voorwerp/activiteit 

• in de onmiddellijke omgeving 

• niet in de onmiddellijke omgeving 

Vragen om aandacht 

Antwoord geven op ja/nee vragen 

Informatie geven over iets/iemand 

• in de onmiddellijke omgeving 

• niet in de onmiddellijke omgeving 

Vragen om informatie 

Uitdrukken van gevoelens/gedachten 

Grapjes maken/doen alsof 

Het algemene beeld dat naar voren komt uit onderzoek naar communicatieve 
functies bij niet-sprekende kinderen, is dat zij slechts een beperkt aantal func
ties frequent gebruiken en een aantal andere functies vrijwel nooit (Light, Col-
Her & Parnes, 1985b; Culp & Carlisle, 1988; Björk-Akesson, 1990; Udwin & 
Yule, 1991). De belangrijkste factor die hieraan ten grondslag ligt, is het gebrek 

veel te zeggen 35 



COMMUNICATIEVE ONTWIKKELING EN TAALVERWERVING 

aan adequate middelen om communicatieve bedoelingen duidelijk te maken. 
Heel jonge, ernstig motorisch beperkte kinderen kunnen veel minder goed via 
reiken, wijzen of gezichtsuitdrukkingen communicatieve functies uitdrukken. 
En wanneer deze kinderen ouder worden, zullen ze de beschikking moeten 
hebben over een lexicon van gebaren of grafische symbolen om de meer 
geavanceerde functies te uiten (zie verder § 2.3.1). Uit onderzoek dat Ti glit met 
collega's verrichtte bij niet-sprekende motorisch gehandicapte kinderen van 4 
tot 6 jaar (Light, Collier & Parnes, 1985b) bleek dat het overgrote deel van de 
beurten van de kinderen bestond uit ja/nee-antwoorden (gemiddeld 39%) of 
het geven van specifieke informatie op verzoek van de volwassen communica
tiepartners (gemiddeld 18.4%). Andere functies werden slechts sporadisch 
gebruikt. Uit het onderzoek van Udwin en Yule (1991) bij 40 kinderen met CP 
(leeftijd y,6 - 9:8') komt een vergelijkbaar beeld naar voren. Gemiddeld 
bestaat ruim de helft van de uitingen uit antwoorden op vragen van de 
gesprekspartner. In de overige uitingen worden vragen gesteld of wordt infor
matie gegeven. Het formuleren van gevoelens, gedachten, meningen of het 
maken van grapjes komt zo goed als niet voor. 

2.z.) Het introduceren en handhaven van gespreksonderwerpen 

De inhoudelijke organisatie van gesprekken wordt bepaald door gespreks
onderwerpen die gedurende meerdere beurten vastgehouden worden. Nadat 
een van beide deelnemers een nieuw onderwerp in de conversatie geïntrodu
ceerd heeft, leveren beiden hun eigen bijdrage aan het onderwerp. De belang
rijkste taak van de volwassene in de interactie met jonge kinderen is te zorgen 
voor gedeelde aandacht voor een onderwerp zodat zich daarover een conversa
tie kan ontwikkelen. Volwassenen letten dan ook voortdurend op de blikrich
ting van het kind om te zien waar de aandacht van het kind naar uitgaat Een 
belangrijk deel van de uitingen van volwassenen heeft de functie om te reage
ren op het onderwerp van deze aandacht, terwijl een ander deel bedoeld is om 
de aandacht van het kind te richten (Ninio & Snow, 1996). Tegen het eind van 
het eerste levensjaar proberen kinderen bewust de aandacht van de volwasse
ne op voorwerpen te richten om daarmee een bedoeling duidelijk te maken: 
'kijk eens hier', 'ik wil dat hebben'. Vermoedelijk vormen deze gedragingen 
met een duidelijke communicatieve functie (zie § 2.2.2) het begin van het pro
ces waarin jonge kinderen leren om nieuwe onderwerpen te introduceren in 
de interactie. In eerste instantie introduceren kinderen nieuwe topics op een 
niet-talige nonverbale manier via voorwerpen (Ninio & Snow, 1996). Geleide
lijk aan, met het toenemen van de verbale vaardigheden, dragen kinderen 
steeds meer onderwerpen aan via talige uitingen. 
In de eerste jaren worden de meeste topics nog door de volwassene geïntro-

3 In deze in de kindertaalliteratuur gebruikelijke leeftijdsnotatie geeft het eerste 

cijfer de jaren aan en het tweede cijfer de maanden. 
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duceerd, maar langzaamaan neemt het kind een steeds groter aandeel. Kinde
ren van een jaar of drie produceren volgens Blank & Franklin (1980) tussen de 
32 en 45% van de topicintroducties in de interactie met hun moeder. Daarmee 
oefenen zij een duidelijke invloed uit op het gespreksverloop. Kinderen van 
drie zijn ook al in staat om zowel hun eigen topics als die van hun gesprek
spartners uit te breiden (Bloom, Rocissano & Hood, 1976). De uitbreiding 
blijft echter over het algemeen nog beperkt, omdat kinderen onder de vier jaar 
het inbrengen van nieuwe informatie over hetzelfde onderwerp nog moeilijk 
vinden en dan ook snel overstappen op andere onderwerpen (Ninio & Snow, 
1996; Baker, Blankenstijn & Roelofs, 1999). Nieuwe onderwerpen worden 
vaak op een nogal abrupte manier ingebracht en kleuters springen regelmatig 
van de hak op de tak. Pas in de loop van de ontwikkeling leren ze om een 
gespreksonderwerp meer geleidelijk te introduceren en langer vast te houden. 
Het gedrag van ernstig gehandicapte kinderen verschilt in veel aspecten van 
wat ouders verwachten op grond van hun ervaringen met niet-gehandicapte 
kinderen. Het introduceren van gespreksonderwerpen via motorisch gedrag is 
voor deze kinderen over het algemeen heel moeilijk (vergelijk § 2.2.2). Som
mige kinderen kunnen alleen via kijkgedrag topics introduceren en omdat dit 
gedrag lang niet altijd door de volwassene gesignaleerd zal worden, zullen ze 
op die manier moeilijk reacties uit kunnen lokken. Bovendien kan het voor een 
ernstig gehandicapt kind heel moeilijk zijn om tegelijkertijd aandacht te heb
ben voor voorwerpen en voor personen. Het wijzen naar een voorwerp of het 
anderszins manipuleren van een voorwerp is voor sommige kinderen zó lastig 
dat alle visuele aandacht daarvoor nodig is. Het tegelijkertijd tot stand brengen 
van oogcontact met de interactiepartner is dan vrijwel onmogelijk. En omdat 
het onmogelijk is om simultaan naar een voorwerp en naar de gesprekspart
ner te kijken, kan een kind dat alleen de blikrichting kan controleren per defi
nitie geen oogcontact maken terwijl hij of zij de aandacht gericht heeft op een 
voorwerp. Het gevolg is dat de ouders van deze kinderen veel meer moeite heb
ben met het op een zinvolle manier interpreteren van het gedrag van hun kind. 
Omdat ouders wel heel graag met hun gehandicapte kind willen interageren, 
nemen zij vaak het initiatief over en controleren zij de interactie sterk. En als 
kinderen wel een initiatief nemen en zelf een onderwerp aandragen, dan is de 
kans groot dat de volwassene dit niet opmerkt Volwassenen missen dus vaak 
beurten van de kinderen en dit kan tot gevolg hebben dat de kinderen steeds 
minder geneigd zijn om communicatiepogingen te ondernemen (Calculator & 
Doüaghan, 1982; light, 1985). Ouders van niet-sprekende kinderen nemen 
veel vaker zelf het initiatief tot interactie en zijn veel directiever en controle-
render dan ouders van zich normaal ontwikkelende kinderen (Harris & Van-
derheiden, 1980; Loots & Goossens, 1990; Vriesema, 1990). Zij introduceren 
de meeste gespreksonderwerpen en geven de kinderen weinig kans om mee te 
doen. De communicatieve rol van de kinderen beperkt zich veelal tot (mini
male) reacties op uitingen van volwassenen. 
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Ook in het vooronderzoek van Heim (1989, zie ook § 1.3) naar de interactiepa
tronen bij drie niet-sprekende kinderen bleek dat het gespreksverloop en de 
gespreksinhoud in alle situaties sterk door de sprekende volwassene werd 
gedomineerd. De kinderen heten veel beurtkansen liggen en vertoonden voor
al responsief gedrag. Terwijl sprekende kinderen van ongeveer drie jaar al in 
staat zijn zowel hun eigen topics als die van hun gesprekspartners uit te bou
wen, bleken deze niet-sprekende kinderen van acht tot twaalf jaar oud hier dui
delijk moeite mee te hebben. Tweederde van de gesprekstopics in de interactie 
werd door de volwassenen geïntroduceerd. De rol van de kinderen was voor
namelijk responsief; zij reageerden op de communicatie van de volwassenen, 
veelal met minimale antwoorden als ja en nee. 

2.3 Taalverwerving 

In de normale ontwikkeling verschijnen de eerste woorden zo rond de eerste 
verjaardag. Gesproken taal gaat een steeds belangrijkere rol spelen in de com
municatie (zie § 2.1). Kinderen die onvoldoende functionele spraakvaardighe-
den kunnen ontwikkelen om te voldoen aan hun communicatieve behoeftes, 
moeten leren communiceren via vormen voor Ondersteunde Communicatie 
(zie § 1.3). Er is nog maar weinig bekend over het verloop van het taalontwik
kelingsproces bij deze kinderen in vergelijking met het normale ontwikke
lingsproces. Het OC-verwervingsonderzoek heeft zich tot dusver vooral bezig
gehouden met globale theoretische onderwerpen of problemen in de ontwik
keling van niet-sprekende kinderen tot competente gesprekspartners (Gerber 
& Kraat, 1992; Iacono, 1992; Nelson, 1992; Tight, 1997; Paul, 1997). De details 
van het verwervingsproces zijn nog nauwelijks onderzocht. In de volgende 
subparagrafen komt een aantal aspecten van de taalverwerving aan de orde: de 
ontwikkeling van symbolische communicatie in § 2.3.1, multimodaliteit als 
belangrijk kenmerk van ondersteunde communicatie in § 2.3.2 en ten slotte de 
ontwikkeling van linguïstisch complexe communicatie in § 2.3.3. Deze aspec
ten worden besproken vanuit het perspectief van het ontwikkelingsverloop bij 
zowel sprekende als niet-sprekende kinderen. 

2.3.1 Symbolische communicatie 

In § 2.2 hebben we gezien dat kinderen van ongeveer één jaar oud al goed in 
staat zijn tot intentionele communicatie. Toch hebben zij op dat moment nog 
nauwelijks gesproken taal tot hun beschikking om hun bedoelingen duidelijk 
te maken. Zij bevinden zich nog in de presymbolische fase (vergelijk § 2.1) en 
gebruiken vooral allerlei conventionele signalen als reiken of het richten van 
de ogen op een voorwerp om hun communicatieve doelen te bereiken. Deze 
deiktische signalen zijn adequaat voor het communiceren over alle voorwer
pen, personen en handelingen die aanwezig zijn of plaatsvinden in de directe 
omgeving, dat wil zeggen in het hier-en-nu. Als kinderen de behoefte ontwik
kelen om te communiceren over dingen buiten het hier-en-nu, hebben ze sym-
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bolen nodig: woorden, gebaren of andere tekens die referenten representeren. 
Onder representationele symbolen verstaan we communicatieve signalen die 
een stabiele referent representeren die niet verandert met de context (Iverson, 
Capirci & Caselli, 1994). 
Er is vrij veel onderzoek verricht naar de vroege ontwikkeling van symbolische 
communicatie bij kinderen die zonder problemen kunnen leren spreken. De 
eerste representationele symbolen verschijnen binnen de normale ontwikke
ling ergens wanneer het kind tussen negen en dertien maanden oud is (Bates, 
1979). Ze vormen in feite een uitbouw en een verfijning van een systeem van 
communicatie dat in de voortalige periode al bestond (Paul, 1997). Geleidelijk 
aan komt de inhoud van de communicatieve uitingen van de kinderen steeds 
losser te staan van het hier-en-nu. Naar dit proces, dat nog jarenlang doorloopt, 
wordt ook wel verwezen met de term decontextualisatie (Roelofs, 1998). Naar 
de overgang van presymbolische naar symbolische communicatie bij jonge 
kinderen die niet in staat zijn om voldoende spraak te ontwikkelen, is nog nau
welijks onderzoek verricht Zij hebben representationele symbolen nodig in 
andere communicatievormen, zoals gebaren of grafische symbolen. 
Sprekende kinderen bouwen langzaamaan een productieve woordenschat op 
doordat zij in hun omgeving woorden horen gebruiken en zich op basis van 
de gebruikscontext een steeds beter idee vormen van de betekenis van die 
woorden. Vervolgens testen zij hun ideeën over de betekenis uit door zelf met 
die woorden hun communicatieve intenties te uiten (Bloom & Lahey, 1978; 
Tight, 1997). Kinderen die niet kunnen leren spreken missen deze testmoge-
lijkheid waardoor de ontwikkeling van het taaibegrip belemmerd is. Boven
dien zijn zij voor de ontwikkeling van een productieve symbolenschat afhan
kelijk van taalaanbod in andere communicatievormen dan gesproken taal. 
Vooral voor kinderen die via grafische symboolsystemen moeten leren com
municeren, krijgt het belang van vorm en inhoud van het taalaanbod nog een 
extra dimensie. Terwijl kinderen die leren spreken of gebaren in principe alle 
woorden en gebaren die behoren tot hun actieve symbolenschat op elk 
gewenst moment tot hun beschikking hebben, is het gebruik van grafische 
symbolen niet alleen afhankelijk van het kennen van de betekenis van de 
symbolen, maar ook van de verzameling symbolen die een kind door anderen 
aangereikt krijgt en die het op een bepaald moment beschikbaar heeft (light, 
1997). Grafische symbolen behoeven immers altijd een extern hulpmiddel als 
een eenvoudige symbolenmap of bijvoorbeeld een apparaat met spraakuit-
voermogelijkheden. 

Behalve voor het opbouwen van een productieve symbolenschat, is de toegan
kelijkheid van niet-gesproken communicatievormen voor niet-sprekende kin
deren ook van belang voor het vergroten van de inhoudelijke inbreng van deze 
kinderen in de communicatie (vergelijk § 2.2.2). Romski en Sevcik (1993) noe
men drie doelen die een ondersteund taalaanbod kan dienen: (1) het biedt de 
OC-gebruiker een model van het gebruik van het OC-systeem, (2) het zorgt 
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ervoor dat de OC-gebruiker ziet hoe de OC-symbolen in alledaagse situaties 
gebruikt kunnen worden, en (3) het maakt duidelijk dat het OC-systeem een 
geaccepteerde manier van communiceren is. 

2.3.2 Multimodaliteit 

Mulümodaliteit, dat wil zeggen het gebruik van verschillende communicatie
vormen door en naast elkaar om bedoelingen duidelijk te maken, is een zeer 
in het oog springend kenmerk van ondersteunde communicatie. OC is een 
multimodaal proces waarbij de communicatievormen sterk kunnen variëren 
tussen individuele OC-gebruikers en tussen verschillende interactiesituaties. 
Het combineren van verschillende vormen, tegelijkertijd (simultaan) dan wel 
na elkaar (sequentieel), om een enkelvoudige boodschap over te brengen, komt 
voor in de ondersteunde communicatie van volwassenen en kinderen (Light, 
Collier & Parnes, 1985c; Heim, 1989; Heim & Baker-Milis, 1996; Grove, Dock-
rell & Woll, 1996; Smith & Grove, 1999; Soto, 1999). OC-gebruikers kunnen 
voor verschillende communicatieve boodschappen kiezen voor verschillende 
communicatievormen, maar zij kunnen ook verschillende communicatievor
men binnen éénzelfde beurt combineren. Wanneer dergelijke multimodale 
combinaties precies verschijnen in het ontwikkelingsproces is tot nu toe onbe
kend (zie verder § 2.3.3). 

Ook de communicatie van jonge kinderen die leren spreken is in de presym-
bolische fase nog sterk multimodaal (vergelijk § 2.3.1). En als kinderen steeds 
beter leren praten, blijven nonverbale communicatievormen de eerste jaren 
nog een belangrijke rol spelen ter ondersteuning of aanvulling van de inhoud 
die via gesproken taal wordt overgebracht. Geleidelijk aan worden niet-gespro-
ken vormen echter steeds minder gebruikt om zelfstandig betekenissen over 
te brengen en gaan de gesproken uitingen een steeds prominentere rol spelen. 
Bij motorisch gehandicapte kinderen die niet goed genoeg kunnen leren spre
ken, spelen nonverbale communicatievormen in de presymbolische fase min 
of meer dezelfde rol als bij sprekende kinderen. Mulümodaliteit blijft bij hen 
echter over het algemeen van essentieel belang; afhankelijk van hun motori
sche, cognitieve en linguïstische capaciteiten, zullen vrijwel altijd meerdere 
vormen een rol spelen bij het overbrengen van communicatieve boodschap
pen. 
Mulümodaliteit speelt in de OC-taalverwervingssituatie nog vanuit een ander 
perspectief een opvallende rol. Niet-sprekende kinderen groeien op in een 
omgeving waarin in de eerste plaats gecommuniceerd wordt in gesproken taal, 
een communicatievorm die zij weliswaar receptief kunnen leren beheersen, 
maar die zij niet zullen kunnen gebruiken voor hun taaiproductie. Het feit dat 
in- en outputkanaal van elkaar verschillen maakt deze situatie fundamenteel 
anders dan de taalverwervingssituatie bij sprekende kinderen (Light, 1997). 
OC-interventieprogramma's gaan er over het algemeen van uit dat kinderen 
een goed begrip hebben van gesproken taal en dat zij bij het leren van gebaren 
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of symbolen automatisch de relatie leggen met woorden uit de gesproken taal. 
Verondersteld wordt dan dat de receptieve taal de fundamentele organisatie 
van het linguïstische systeem bepaalt (Von Tetzchner et al., 1996). Zelfs als 
deze veronderstelling klopt, dan nog is er niet zomaar vanzelf een correspon
dentie tussen de twee systemen, maar zullen kinderen deze correspondentie 
bewust moeten leren. Het is vooralsnog onduidelijk hoe een kind de kennis en 
vaardigheden ontwikkelt om de correspondenties vast te leggen tussen een 
systeem voor receptie in de ene modaliteit en een systeem voor productie in 
een andere modaliteit, beide met een verschillende woorden(symbolen)schat. 

2.}.} Linguïstische complexiteit 

In de taalverwervingsliteratuur wordt nogal eens onderscheid gemaakt tussen 
de symbolische fase en de linguïstische fase (zie § 2.1 en § 2.3.1). Van linguïsti
sche communicatie zou pas sprake zijn als kinderen meer dan één element uit 
hetzelfde linguïstische systeem gaan combineren in één uiting. De eerste com
binaties van meerdere elementen zijn vaak nog multimodaal. Maar kinderen 
die een gesproken taal verwerven gaan al gauw elementen uit de doeltaal com
bineren in unimodale uitingen. Nonverbale vormen worden dan steeds min
der gebruikt om proposities uit te drukken en dienen in toenemende mate uit
sluitend paralinguïstische of pragmatische functies. Proposities worden hier 
opgevat als de semantische basiseenheden van taaluitingen (zie verder § 4.5.2). 
Ook Roelofs (1998) wijst erop dat nonverbale communicatievormen vooral 
belangrijk zijn voor het produceren van éénelementsuitingen. In de overgang 
naar de linguïstische fase combineren kinderen vaak systematisch een verbaal 
met een nonverbaal element om semantische relaties tussen de twee elemen
ten uit te drukken. De eerste echte meerwoorduitingen verschijnen meestal 
aan het eind van het tweede levensjaar en hun aantal neemt in het derde jaar 
sterk toe. Ook het aantal gecombineerde elementen per uiting neemt in snel 
tempo toe en de interne structuur van de uitingen gaat steeds meer voldoen 
aan de grammaticale regels van de doeltaal. Anders gezegd: de linguïstische 
complexiteit van de communicatieve uitingen neemt toe. 
Er is nog maar weinig bekend over de ontwikkeling van complexiteit bij niet-
sprekende kinderen. Zo weten we niet of hun eerste combinaties bij voorkeur 
multimodaal zijn, zoals bij kinderen die een gesproken taal verwerven, of juist 
unimodaal. Er is ook nog geen onderzoek verricht naar de manier waarop OC-
gebruikers verschillende vormen - die al dan niet een hulpmiddel vereisen -
precies (leren) combineren om betekenis over te dragen. Het verschijnen van 
unimodale complexiteit, dat wil zeggen binnen één bepaalde communicatie
vorm als gebaren of grafische symbolen, is wél onderwerp van studie geweest 
bij verschillende OC-onderzoekers (Udwin & Yule, 1990; Wilkinson, Romski 
& Sevdk, 1994; Grove, Dockrell & Woll, 1996; Smith & Grove, 1999). Wilkin
son en haar collega's (1994) toonden aan dat kinderen met een verstandelijke 
handicap (leeftijd 6;2 - 20:2) hun symbolenschat van lexigrammen (abstracte 
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grafische symbolen) gebruikten om complexe structuren samen te stellen. De 
kinderen imiteerden deze structuren niet, maar produceerden ze spontaan. 
Bovendien bleken de combinaties productief, dat wil zeggen dat de kinderen 
zelf nieuwe combinaties maakten met een zelfde basissymbool, bijvoorbeeld 
meer of groot. De onderzoekers concludeerden dat er algemene principes van 
taalontwikkeling ten grondslag lagen aan de symboolcombinaties. 
Grove en haar collega's (1996) vonden ook sterke aanwijzingen voor creati
viteit in de manier waarop jonge OC-gebruikers met cognitieve stoornissen (in 
de leeftijd van 10:5 tot I6;IO) betekenis uitdrukten in hun meergebaaruitingen, 
ofschoon de kinderen in deze studie niet echt een gebarengrammatica leken te 
verwerven. Udwin & Yule (1990) bestudeerden de communicatieve ontwikke
ling van twee groepen kinderen met een cerebrale parese (leeftijd van 3:6 tot 
9;8) over een periode van anderhalfjaar. Negentien kinderen kregen grafische 
symbolen uit het Bliss-symbolensysteem aangeboden en veertien kinderen 
gebaren uit het Britse Makaton Vocabulary4. Hoewel de Blissgebruikers een 
groter aantal meerelementuitingen produceerden dan de gebarengroep, pro
duceerden beide groepen vooral éénelementsuitingen. Het gebruik van meer
elementuitingen nam in de loop der tijd geleidelijk toe. 
Ten slotte is het ontstaan van unimodale combinaties onderzocht bij dove kin
deren van horende ouders en vormde daar aanleiding tot discussie over de rol 
van het taalaanbod bij de verwerving van complexiteit (zie § 2.1). Goldin-Mea-
dow en Morford (1990) concluderen op basis van hun onderzoeksgegevens dat 
deze kinderen zonder gebarentaalaanbod een eigen taalsysteem ontwikkelen 
met meergebaaruitingen en dus blijk geven van een creatief en productief taal
vermogen. Volgens andere onderzoekers produceren dove kinderen zonder 
gebarentaalaanbod alleen combinaties van een deiktisch symbool met een 
representationeel symbool (Gallaway & Woll, 1994)-

De hierboven beschreven studies van Wilkinson et al., Grove et al. en Udwin 
& Yule richten zich ook alledrie op de ontwikkeling van complexiteit binnen 
één bepaalde communicatievorm. Een dergelijke benadering kan tot gevolg 
hebben dat men op grond van de resultaten de mogelijkheden van de kinderen 
met betrekking tot complexiteit onderschat Temeer omdat van al deze kinde
ren gerapporteerd is dat zij gebruikmaken van verschillende communicatie
vormen. Als communicatieve boodschappen in termen van proposities 
beschouwd worden, kan de relatieve bijdrage van elke gebruikte vorm variëren. 
Elk van de gecombineerde vormen kan de gehele propositionele inhoud van de 
boodschap vertegenwoordigen, maar het is ook mogelijk dat elke vorm een ver
schillend deel van deze propositionele inhoud representeert. De manier waar
op niet-sprekende kinderen gebruik leren maken van de mogelijkheden van 

4 Voor een beschrijving van het Bliss-symbolensysteem, zie Van Balkom & 

Welle Donker (1994:144), voor een beschrijving van Makaton, zie Beukelman & Mirenda 

(1992:33). 
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multimodaliteit om complexe proposities te vormen, lijkt een essentieel 
onderdeel uit te maken van hun verwerving van expressieve taalvaardigheden. 
Meer kennis over deze verwervingsaspecten is van groot belang, zowel voor het 
opzetten van goede interventieprogramma's als voor de selectie van individue
le communicatiehulpmiddelen en symbolen. 
Een multimodaal perspectiefis echter tot nog toe niet gehanteerd binnen het 
OC-verwervingsonderzoek Er zijn wel enkele studies verricht naar het gecom
bineerd gebruik van gesproken taal en gebaren, zowel bij dove als bij horende 
kinderen (Volterra & Iverson, 1995; Van den Bogaerde, 2000) en er zijn enige 
gegevens bekend over de inhoud en structuur van bimodale proposities, com
binaties van gesproken taal en grafische symbolen, bij sprekende kinderen. Zo 
vond Smith (1996) in haar onderzoek naar het gebruik van PCS-symbolen5 

door sprekende kleuters voorbeelden van meerelementuitingen in grafische 
symbolen waarbij consistent een andere volgorde werd gebruikt dan in gespro
ken Engels. Bovendien waren er voorbeelden van uitingen waarin kinderen 
binnen één uiting grafische symbolen combineerden met gesproken woorden 
met een andere betekenis. De inhoud van beide communicatievormen, gespro
ken taal en grafische symbolen, was van belang voor de betekenis van het 
geheel. Van den Bogaerde (2000) vond in haar onderzoek naar de verwerving 
van Nederlands en Nederlandse Gebarentaal (NGT) bij horende kinderen van 
dove ouders diverse voorbeelden van uitingen waarin elementen uit zowel het 
Nederlands als de NGT gecombineerd worden en elk een eigen bijdrage leve
ren aan de inhoud van de propositie. 
Mogelijk heeft het gebrek aan belangstelling voor de multimodale aspecten 
binnen het OC-verwervingsonderzoek te maken met de opvatting over het 
onderscheid tussen symbolische en linguïstische communicatie die al eerder 
werd besproken in § 2.1 en ook hierboven aan de orde kwam. In de context van 
ondersteunde communicatie betogen Blischak, Loncke en Waller (1997) dat de 
meeste grafische symbolen niet behoren tot een linguïstisch communicatie
systeem, omdat zij geen onderdeel uitmaken van het lexicon van een natuur
lijke taal. Indien grafische symbolen gecombineerd worden volgens de woord
volgorde van de gesproken taal en de symbolen dus gehanteerd worden als 
waren het woorden, dan zou men volgens deze auteurs kunnen spreken van 
linguïstische communicatie. In alle andere gevallen is er hooguit sprake van 
een idiosyncratische syntaxis, die in meer of mindere mate lijkt op een 
bestaand linguïstisch systeem. Naar de mogelijke invloed van een taalaanbod 
met meerelementsuitingen in OC-vormen op de verwerving van taalvaardig
heden bij niet-sprekende kinderen is tot op heden geen specifiek onderzoek 
verricht. 
In dit proefschrift ga ik ervan uit dat kinderen die in staat zijn om op een cre-

5 PCS staat voor Picture Communication Symbols, een grafisch communicatie

systeem (zie voor een beschrijving Van Balkom & Welle Donker, 1994:134). 
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atieve manier verschillende communicatievormen te combineren en zo com
plexe proposities te vormen, blijk geven van een productief taalvermogen. Dat 
deze linguïstische vaardigheden kunnen leiden tot een idiosyncratische 'syn
taxis' doet niets af aan het bestaan van dat taalvermogen. Om recht te doen aan 
de competentie van niet-sprekende kinderen kies ik ervoor om hun communi
catieve productie te analyseren vanuit een multimodaal perspectief (zie verder 
Hoofdstuk 4 en 6). 

2.4 Samenvatting en conclusie 

Kinderen die niet beschikken over functionele spraakmogelijkheden lopen al 
in het eerste levensjaar belangrijke ontwikkelingsrisico's. De interactie tussen 
ouders en het jonge kind verloopt moeizamer dan bij niet-gehandicapte kin
deren, omdat het motorische gedrag van het kind moeilijker te interpreteren is 
en het kind de volwassene daardoor minder uitlokt tot reacties. Niet-spreken
de kinderen krijgen vaak ook te weinig tijd om hun beurten te nemen en 
beschikken veelal niet over de juiste middelen om adequaat te reageren op vra
gen waarmee volwassenen proberen om communicatie uit te lokken. Een soe
pele beurtwisseling kan in deze situatie niet goed tot stand komen. Het aantal 
verschillende communicatieve functies dat niet-sprekende kinderen leren 
gebruiken, blijft eveneens beperkt en voor het introduceren van nieuwe 
gespreksonderwerpen krijgen de kinderen weinig gelegenheid van de volwas
sene. Over het algemeen beschikken de kinderen ook niet over de juiste 
middelen voor het nemen van duidelijke initiatieven in de interactie. 
Niet-sprekende kinderen bevinden zich in een bijzondere taalverwervingssitu-
atie. De gesproken omgevingstaai is voor hen weliswaar meestal receptief toe
gankelijk, maar de mogelijkheden om zelf gesproken taal te produceren ont
breken of zijn zeer beperkt Om de taaiproductie te activeren dient de vorm van 
het taalaanbod dan ook aangepast te worden aan de individuele expressieve 
mogelijkheden. Volwassenen zullen communicatie via niet-gesproken vormen 
moeten modelleren. 

Op het moment dat de behoefte ontstaat om te communiceren over dingen 
buiten het hier-en-nu hebben kinderen met ernstige spraakstoornissen sym
bolen nodig in ondersteunende communicatievormen. In tegenstelling tot de 
ontwikkeling bij sprekende kinderen blijft de communicatie van niet-spreken
de kinderen zich kenmerken door het gebruik van verschillende communica
tievormen naast elkaar, anders gezegd: hun communicatie blijft sterk multi
modaal van karakter. Ze gebruiken niet alleen verschillende modaliteiten voor 
receptie en productie, maar ook in hun uitingen zelf kan de uiteindelijke bete
kenis samengesteld zijn uit elementen die via verschillende vormen uitgedrukt 
worden. In het laatste geval is er sprake van multimodale complexiteit. 
Over de precieze rol die multimodaliteit speelt in de taalverwerving van niet-
sprekende kinderen is nog veel onduidelijk. Combinaties van meerdere ele
menten in één uiting zijn slechts onderzocht binnen een zelfde modaliteit, 
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zoals gebaren of grafische symbolen. Uit het sporadische onderzoek naar het 
voorkomen van unimodale complexiteit in de taaiproductie van jonge OC-
gebruikers blijkt dat meerelementuitingen maar weinig worden geproduceerd. 
Toch zijn er ook aanwijzingen gevonden dat kinderen creatief en productief 
zijn in de manier waarop zij gebaren of grafische symbolen combineren in 
complexe uitingen. 
De twee belangrijkste factoren die aan de stagnerende communicatieve ont
wikkeling van niet of nauwelijks sprekende kinderen ten grondslag lijken te 
liggen, zijn de interactiestijl van de volwassen communicatiepartners van de 
kinderen en een gebrek aan middelen voor de kinderen om zich goed duide
lijk te maken. Kenmerkend voor de interactiestijl van volwassen communica
tiepartners is dat zij weinig responsief zijn voor de signalen die het kind uitzendt 
en dat zij weinig gelegenheden scheppen voor het kind om mee te doen in de 
communicatie, onder andere door het kind te weinig tijd te geven om te reage
ren of initiatieven te nemen en om allerlei verschillende communicatieve func
ties uit te drukken. De tweede factor die een rol speelt bij de stagnerende ont
wikkeling is het gebrek aan communicatiemiddelen bij de kinderen. Kinderen 
kunnen hun bedoelingen pas goed duidelijk maken en het hele arsenaal aan 
communicatieve functies uitdrukken als ze toegang hebben tot de voor hen 
juiste middelen om zich te uiten. Dat betekent dat zij al op jonge leeftijd de 
beschikking moeten krijgen over individueel aangepaste communicatiehulp-
middelen die voorzien zijn van een goed op het kind toegesneden vocabulair. 
Om adequaat gebruik te leren maken van die hulpmiddelen hebben zij boven
dien modellen nodig van ondersteunde communicatie en nonvocale communi
catievormen. Dit is opnieuw vooral de verantwoordelijkheid van de volwassen 
communicatiepartners, die zullen moeten zorgen voor een aangepast taalaan
bod waarin niet alleen gesproken taal aangeboden wordt, maar ook (complexe) 
uitingen in OC-vormen. 
In het vorige hoofdstuk is in § 1.3 een kort historisch overzicht gegeven van de 
manier waarop tot de jaren negentig in Nederlandse instellingen geprobeerd 
werd de ontwikkeling van niet-sprekende kinderen positief te beïnvloeden. De 
toenemende aandacht voor OC-hulpmiddelen en -technieken blijkt nauwe
lijks te leiden tot een verbetering van de functionele communicatie van de kin
deren. Er is behoefte aan een vorm van interventie die juist die functionele 
dagelijkse communicatie positief beïnvloedt en ervoor zorgt dat niet-spreken
de kinderen meer invloed uit kunnen oefenen op hun omgeving. De informa
tie die in het onderhavige hoofdstuk aan de orde is geweest wijst er op dat het 
succes van communicatieve interventie vergroot zou kunnen worden als de 
interventie zich niet alleen richt op het verschaffen van communicatiehulp
middelen, maar een belangrijke plaats inruimt voor het trainen van personen 
uit de sociale omgeving van het kind. Deze communicatiepartners moeten 
leren hoe ze het kind voldoende gelegenheden kunnen bieden om te (leren) 
communiceren en hoe ze het ondersteund communiceren toegankelijk kunnen 
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maken voor het kind door het beschikbaar stellen van een individueel com
municatiesysteem en door zelf OC-vormen te gebruiken in hun communicatie 
(Beukelman & Mirenda, 1992). Met dit uitgangspunt werd het COCP-pro-
gramma ontwikkeld dat in het volgende hoofdstuk uitvoerig beschreven zal 
worden. 
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