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4 H E T COCP-EFFECTONDERZOEK 

Uit Hoofdstuk 2 is duidelijk gebleken dat niet-sprekende kinderen, vergeleken 
met kinderen die een normale ontwikkeling doorlopen, vertraagd zijn in hun 
communicatieve ontwikkeling en dat ook de ontwikkeling van productieve 
taalvaardigheden vanaf het begin ernstig belemmerd is. In Hoofdstuk 3 werd 
een interventieprogramma geïntroduceerd dat zich richt op de verbetering van 
de communicatie van niet-sprekende kinderen, het COCP-programma. Onder
zoek naar de effecten van het COCP-programma op het communicatieve 
gedrag van deze kinderen in interactie met volwassen sprekende partners, 
vormde de eerste algemene doelstelling van deze studie. 
Zoals beschreven is in Hoofdstuk 3 beoogt het COCP-programma het optima
liseren van de interactie tussen niet-sprekende kinderen en hun communica
tiepartners. Belangrijk hierbij is het streven naar een gelijkwaardige beurtwis
selingen een gelijkwaardige verdeling van de topicintroducties. Om hun aandeel 
in de communicatieve interactie te vergroten zullen niet-sprekende kinderen 
bovendien vaardigheden voor symbolische communicatie moeten ontwikkelen. 
Het accent van de effectstudie ligt dan ook op de beurtwisselingspatronen, de 
patronen voor het introduceren en uitwerken van gespreksonderwerpen 
(topics) en het al dan niet symbolische gebruik van verschillende communica
tievormen door zowel het kind als de volwassene. 
Het tweede algemene doel van deze studie is vooral descriptief van aard: het 
beschrijven van de relaties tussen het multimodale karakter van ondersteunde 
communicatie en het taalverwervingsproces bij jonge niet-sprekende kinderen 
binnen het kader van dyadische sociale interactie. Uitgangspunt daarbij zijn de 
verschillende communicatievormen zoals die in de interactie gebruikt worden. 
Deze vormen zullen verder geanalyseerd worden in relatie tot (a) de propositio-
nele inhoud van communicatieve boodschappen, en (b) het gebruik van repre-
sentationele symbolen. Ten slotte zal de linguïstische complexiteit van uitingen, 
dat wil zeggen het gebruik van meer dan één element (woord, gebaar, grafisch 
symbool, etc.) om een enkele propositie samen te stellen, beschreven worden. 
Speciale aandacht is er voor de vraag of er in de taalontwikkeling van niet-spre
kende kinderen specifieke aspecten aan te wijzen zijn die niet direct getraind 
zijn, maar die het kind spontaan ontwikkelt Als we in staat zijn aan te tonen dat 
dergelijke aspecten daadwerkelijk bestaan, dan is er enig bewijs van de producti
viteit van het linguïstische systeem dat deze kinderen ontwikkelen. Hun taalver
werving wordt, zoals bij alle kinderen, gestuurd door hun verlangen om te com
municeren, maar is tegelijkertijd beperkt door hun fysieke mogelijkheden. Meer 
kennis over de processen die een rol spelen bij kinderen die productieve taal
vaardigheden verwerven via OC heeft niet alleen belangrijke implicaties voor de 
vorm en inhoud van vroege interventie, maar kan ook consequenties hebben 
voor onze theorieën over de normale taalontwikkeling (vergelijk Hoofdstuk 2). 
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Het onderzoek waarvan hier verslag wordt gedaan, maakt gebruik van de prin
cipes van de conversatieanalyse (CA). Binnen de conversatieanalyse bestudeert 
men de manieren waarop conversatiepartners de interactie vormgeven via 
beurtwisseling en de organisatie van gespreksonderwerpen. Deze interactie 
kan ook nonverbaal zijn (Houtkoop & Koole, 2000). 

4.1 Onderzoeksvragen en hypothesen 

Op basis van de algemene doelstellingen zijn de onderzoeksvragen geformu
leerd. De eerste onderzoeksvraag (Qi) hangt direct samen met de effecten van 
het COCP-programma op de patronen van de beurtwisseling en de topicintro-
ducties in de interactie: 

Qi Leidt het COCP-programma tot symmetrische patronen in de com
municatieve interactie? 

Zoals besproken in Hoofdstuk 2, rapporteren beschrijvende studies naar dya-
dische OC-interactie atypische, asymmetrische gesprekspatronen. Kinderen 
laten hun beurten vaak liggen en als ze hun beurt wél nemen, dan hebben ze 
vooral een reagerende rol. De twee hoofdhypothesen met betrekking tot onder
zoeksvraag 1 zijn dat het COCP-programma zal leiden tot (a) meer symmetrie in 
de beurtwisseling en (b) meer symmetrie in het bepalen van de gespreksonderwerpen. 
Er zijn verschillende aspecten die het gedrag van volwassene en kind kunnen 
beïnvloeden in dyadische interactie. De literatuur suggereert dat het gedrag 
van de sprekende volwassene de communicatieve rol van de kinderen in meer
dere opzichten beperkt in plaats van stimuleert (vergelijk Hoofdstuk 2). Een 
van de oorzaken die genoemd worden voor de asymmetrische interactiepatro
nen, is dat volwassenen de kinderen niet genoeg tijd geven om hun beurten te 
nemen of om onderwerpen aan te dragen. Een andere verklaring die gegeven 
wordt, is dat volwassenen veel signalen van de kinderen niet opvangen en dat 
de kinderen daardoor geleidelijk aan steeds minder pogingen ondernemen om 
te communiceren. Naar aanleiding van deze gesuggereerde invloeden richt de 
partnerinstructie binnen het COCP-programma zich vooral op het geven van 
voldoende tijd aan het kind om te communiceren en op het adequaat reageren 
op het gedrag van het kind (responsiviteit, zie § 3.1). 

Een kind krijgt voldoende tijd om te communiceren als de volwassene na de 
eigen beurt net zo lang pauzeert tot het kind de beurt daadwerkelijk neemt. 
Hiervoor zijn geen vaste normen aan te geven; de benodigde tijd om een beurt 
te nemen kan verschillen per kind, per partner, per gespreksonderwerp, per 
situatie. Het totale aantal pauzes en de lengte van die pauzes is op zichzelf niet 
van belang. Van belang is slechts hoeveel pauzes effectief zijn, dat wil zeggen 
gevolgd worden door communicatie van het kind. 
Behalve het geven van voldoende tijd zou ook de mate waarin volwassenen rea
geren op het gedrag van het kind in de interactie van invloed zijn op de com-
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municatieve ontwikkeling van het kind. Volwassenen die gevoelig zijn voor de 
signalen van het kind en daar op een adequate manier op reageren worden ook 
wel responsief genoemd. 
Verwacht wordt dat volwassenen hun gedrag aan zullen passen door de inter
ventie. Dit wordt uitgedrukt in de hypothesen H I . I en H1.2. 

H1.1 De volwassenen laten na interventie meer pauzes toe die gevolgd wor
den door communicatie van het kind; 

H1.2 De volwassenen zijn na interventie responsiever voor de gedragingen 
van het kind, dat wil zeggen zij produceren meer reactiebeurten. 

De literatuur in Hoofdstuk 2 suggereert dat dergelijke veranderingen een 
belangrijke voorwaarde zijn voor de verbetering van de communicatieve 
vaardigheden bij niet-sprekende kinderen. Het gedrag van de kinderen zal dan 
ook veranderen als gevolg van de veranderingen in het gedrag van de volwas
senen. Dit komt tot uiting in de volgende twee hypothesen. 

H1.3 De kinderen zullen na interventie meer communiceren, dat wil zeg
gen een toename laten zien van hun communicatieve beurten; 

H1.4 De kinderen zullen na interventie meer gespreksonderwerpen introdu
ceren, dat wil zeggen meer initiatie/beurten produceren. 

De onderzoeksfase, voor of na de interventie, vormt in dit onderzoek dus de 
onafhankelijke variabele. De belangrijkste afhankelijke variabelen met betrekking 
tot de bovenstaande hypothesen zijn (a) de proporties communicatieve beur
ten (HI . I en H1.3) en (b) de proporties reactiebeurten van de volwassene (H1.2) 
en initiatiefbeurten van het kind (H1.4). Voor de precieze definities van deze 
variabelen en de manier waarop de hypothesen getoetst zijn, verwijs ik naar 

§4-5-i-
De tweede onderzoeksvraag gaat over de effecten van de interventie op de lin
guïstische vaardigheden bij de niet-sprekende kinderen: 

Q2 Leidt het COCP-programma tot een verbetering van taalvaardighe
den bij de niet-sprekende kinderen? 

Om hun bijdrage aan de communicatieve interactie te vergroten, moeten kin
deren niet alleen leren om hun beurten te nemen en om gespreksonderwer
pen te initiëren, maar ook om via symbolen te communiceren in vormen die 
deel uitmaken van hun eigen individuele repertoire. Het COCP-programma 
richt zich niet op het direct trainen van linguïstische en communicatieve 
vaardigheden bij niet-sprekende kinderen. De kinderen krijgen toegang tot 
communicatievormen waarmee zij in staat zijn hun communicatieve bedoe
lingen uit te drukken. Deze toegang bestaat uit twee onderdelen. Ten eerste 
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krijgen de kinderen een adequaat individueel communicatiesysteem. Een der
gelijk systeem omvat communicatiehulpmiddelen en vocabulair. Ten tweede 
worden de communicatiepartners geïnstrueerd om het gebruik van onder
steunende vormen en hulpmiddelen te modelleren, steeds wanneer zij met het 
kind communiceren (zie § 3.1). Dit betekent dat het programma ervan uitgaat 
dat het gebruik van nonvocale communicatievormen door volwassenen een 
voorwaarde is voor het gebruik van OC-vormen door het kind. De verwachting 
is dat het COCP-programma zal leiden tot de ontwikkeling van communica
tieve en linguïstische vaardigheden bij niet-sprekende kinderen, dat wil zeggen 
tot een toename van het gebruik van representationele symbolen - in welke com
municatievorm dan ook - en de productie van proposities die uit meer dan één 
element bestaan (complexe proposities). Bij onderzoeksvraag Q2 zijn dan ook de 
volgende hypothesen geformuleerd: 

H2.1 de volwassenen zullen na interventie een toename laten zien in het 
gebruik van nonvocale vormen; 

Ü2^ de kinderen zullen na interventie meer representationele symbolen 
produceren; 

H2.3 de kinderen zullen na interventie meer complexe proposities produce
ren. 

Als achtergrond bij het onderzoek naar linguïstische vaardigheden bij niet-
sprekende kinderen zal een beschrijving gegeven worden van hun mulrimo-
dale communicatie en van het multimodale taalaanbod van de volwassenen. 
Het gaat hierbij om vier aspecten: 
1 de communicatievormen die gebruikt worden om proposities uit 

te drukken; 
2 de relatieve bijdrage van elke gebruikte vorm aan de propositione-

Ie inhoud; 
3 de aanwezigheid van representationele symbolen in de vormen die 

gebruikt zijn om een propositie uit te drukken; 
4 de uitdrukking van meerdere elementen met verschillende refe

renten binnen één propositie (linguïstische complexiteit). 

Om de twee onderzoeksvragen te beantwoorden zijn longitudinale gegevens 
verzameld van drie niet-sprekende peuters in interactie met twee verschillen
de volwassenen, te weten hun eigen moeder en een begeleidster van de peu-
terspeelgroep waar zij alledrie naar toe gingen. In de volgende paragrafen van 
dit hoofdstuk zal ik bespreken op welke manier de toetsing van de hierboven 
geformuleerde hypothesen geoperationaliseerd is. Het onderzoeksdesign voor 
deze studie komt aan de orde in § 4.2. De criteria op basis waarvan de proef
personen werden geselecteerd, worden besproken in § 4.3. Ook de geselec
teerde proefpersonen zelf worden in deze paragraaf geïntroduceerd. De veran-
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deringen in het communicatieve gedrag werden bestudeerd aan de hand van 
video-opnames. In § 4.4 worden de procedures beschreven die gebruikt wer
den voor de dataverzameling via video-opnames, voor de selectie van video
fragmenten voor de analyse en voor de transcriptie van dit materiaal. De 
methoden die gehanteerd werden voor segmentering van de transcripten en 
voor de uiteindelijke analyse van het materiaal in relatie tot de hypothesen 
komen aan bod in § 4.5. In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk, § 4.6, wordt 
de betrouwbaarheid van transcriptie, segmentering en scoring besproken. 

4.2 Onderzoeksopzet 

4.2.1 Overwegingen vooraf 

Er is tot nu toe nog nauwelijks onderzoek verricht naar de effectiviteit van OC-
interventies. Dit is niet echt verwonderlijk als men de aanzienlijke hoeveelheid 
methodologische problemen in aanmerking neemt die het opzetten en uitvoe
ren van dergelijke studies met zich meebrengt Een van de belangrijkste knel
punten hangt samen met de grote heterogeniteit van de relatief kleine popula
tie van OC-gebruikers (light, 1999). Ook de populatie van jonge kinderen met 
CP en een ernstige dysartrie waar het onderhavige onderzoek zich op richt is 
relatief klein en bijzonder heterogeen. Zo zijn er onder meer grote verschillen 
in de aard en de ernst van de motorische en de cognitieve functiestoornissen 
(vergelijk § 1.1). De kleine en heterogene populatie maakt een groepsstudie met 
een controlegroep onhaalbaar. Volgens Cohen (1977) zouden zowel de onder
zoeksgroep als de controlegroep uit ten minste 60 kinderen moeten bestaan 
om, uitgaande van een onderscheidingsvermogen van .80, middelmatige 
effecten aan te kunnen tonen. Een van de oplossingen voor sterk heterogene 
populaties is individuele matching. Maar als de populatie tevens heel klein is, 
wordt het heel moeilijk om een controlegroep samen te stellen die op alle rele
vante variabelen (leeftijd, geslacht, etiologie, symptomatologie, etc.) gematcht 
is met de onderzoeksgroep. Gezien deze methodologisch complexe situatie is 
dan ook gekozen voor een zogenaamd longitudinaal within-subject design. 
Binnen de traditie van het klinisch wetenschappelijk onderzoek is een derge
lijk design een goed en geaccepteerd alternatief voor een groepsstudie in geval
len waarin het onmogelijk is een grote experimentele groep samen te stellen 
met daarnaast een controlegroep van vergelijkbare proefpersonen. 
Een longitudinaal within-subject design biedt de mogelijkheid om gedragsver
anderingen te bestuderen door de variabelen die verantwoordelijk geacht wor
den voor deze veranderingen te introduceren en de effecten daarvan tegelij
kertijd systematisch te observeren (McReynolds & Kearns, 1983). Ook in 
within-subject designs zijn er mogelijkheden om de interne validiteit van een 
onderzoek zo goed mogelijk te waarborgen. Zo wordt de gebruikelijke contro
legroep in groepsstudies 'vervangen' door herhaalde metingen in het within-
subject design. Voordeel van deze experimentele controle is dat elke proefper-
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soon zijn of haar eigen referentie vormt. Gedragsveranderingen tijdens de 
interventieperiode kunnen op individueel niveau gedetailleerd bestudeerd 
worden, omdat het gedrag gemeten wordt gedurende alle fasen van het onder
zoek. Door middel van een groot aantal meetpunten wordt het bij het ontbre
ken van een controlegroep toch mogelijk om conclusies te trekken ten aanzien 
van de effecten van interventie. 

Het effectonderzoek waarover in deze dissertatie gerapporteerd wordt, betreft de 
uitvoering van een interventieprogramma, het COCP-programma, zoals dat ook 
in de werkelijke situatie geïmplementeerd wordt door verschillende beroeps
krachten met een verschillende achtergrond en een verschillend kennis- en 
vaardighedenniveau. Een voordeel daarvan is dat de ecologische validiteit groot is 
en dat de resultaten gemakkelijker gegeneraliseerd kunnen worden naar de 
interventiepraktijk onder verschillende omstandigheden. Het risico is dat er te 
weinig controle is over de onafhankelijke variabele en dat er allerlei externe en 
mogelijk verstorende variabelen mede ten grondslag liggen aan de uiteindelijke 
resultaten. In een dergelijke situatie is het belangrijk om in elk geval zoveel 
mogelijk te werken vanuit een duidelijk en gedetailleerd vastgelegd protocol en 
regelmatig te controleren of dit protocol nog wel gevolgd wordt Omdat het 
COCP-programma vastgelegd is in een duidelijk protocol (zie Hoofdstuk 3) en de 
uitvoering per kind systematisch is bijgehouden, is het mogelijk om bij het inter
preteren van de onderzoeksresultaten rekening te houden met specifieke aspec
ten van de feitelijke uitvoering van het programma bij de individuele onder-
zoekskinderen. Bovendien is de implementatie van het COCP-programma in de 
tweede helft van de onderzoeksperiode ook in een apart onderzoek uitgebreid en 
systematisch geëvalueerd (Heim & Jonker, 1996). 

4.2̂ 2 De opzet 

De longitudinale opzet van de studie is weergegeven in Tabel 4-1. In de base
linefase van zeven maanden zijn zes meetpunten met in totaal negen opnames: 
vijf opnames met de moeders in de thuissituatie en vier opnames met de 
groepsleidster in het revalidatiecentrum. Deze lange baselineperiode met her
haalde metingen geeft zicht op de invloed van natuurlijke groei en gewenning 
aan de testsituatie op het scorepatroon. Na de baselineperiode zijn er twee 
hoofdfasen: de interventiefase, waarin het programma uitgevoerd is door het 
onderzoeksteam, en de implementatiefase, waarin het programma uitgevoerd is 
door beroepskrachten van Heliomare onder supervisie van het onderzoeks
team. Tijdens deze twee fasen werden elke twee maanden opnames gemaakt 
in beide situaties. 

Om de interne validiteit van de studie verder te vergroten werd op kritieke pun
ten (het eind van de baseline vlak vóór de experimentele uitvoering, tussen 
interventiefase en implementatiefase en aan het eind van de onderzoeksperio
de) een aantal metingen kort na elkaar uitgevoerd. In een periode van zes 
weken na de interventiefase werden van elk kind zes opnames gemaakt om een 
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Tabel 4-1 Opzet voor het onderzoek7 (Vt = thuisopname, Vc = centrumopname; tests betreffen 

het cognitieve niveau en het taalbegripsniveau). 

baseline 

interventie 

postinterventie 

implementatie 

postimplementatie 

datum 

juni 
juli 
augustus 
september 
oktober 
november 
december 
januari 

februari 
maart 
april 
mei 
juni 
juli 
augustus 
september 
oktober 
november 
december 

januari 

februari 

maart 
april 
mei 
juni 
juli 
augustus 
september 
oktober 
november 
december 

januari 

februari 

'90 

"91 

•92 

"93 

opnamenummer 

ï 

2 

3 
4 
5 
6 

7 

8 

9 

no 

n 

12 

13 
14 

15 

i6 

17 

18 

19 

20 

2T 

22 

opnames 

Vt 

Vt 

Vt 

vt 
vt 

vt 

vt 

vt 

vt 

vt 

vt 
vt 
vt 

vt 

vt 

vt 

vt 

vt 

vt 
vt 
vt 

Vc 
Vc 
Vc 
Vc 

Vc 

Vc 

Vc 

Vc 

Vc 

Vc 
Vc 
Vc 

Vc 

Vc 

Vc 

Vc 

Vc 

Vc 
Vc 
Vc 

tests 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

7 In de oorspronkelijke opzet stond de start van de interventiefase gepland voor oktober 1990. In 

de periode van juni tot oktober zouden drie baselineopnames plaatsvinden in beide situaties. Drie maanden na 

de start van het project nam de voor de opnames geselecteerde groepsleidster ontslag bij het revalidatiecentrum. 

Daarom werd de start van de interventiefase met drie maanden uitgesteld. In die periode vonden vier opnames 

plaats met de nieuw geselecteerde groepsleidster en twee extra baselinemetingen in de thuisomgeving. 
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betrouwbaar beeld te krijgen van het functioneren van kind en volwassenen voordat 
de implementatiefase van start ging (postinterventie). Aan het einde van de bestu
deerde periode werd dezelfde procedure toegepast {postimpkmentatie). 
Teneinde bij het interpreteren van de resultaten van de interactieanalvse rekening 
te kunnen houden met algemene ontwildcelingsvariabelen, werden het cognitieve 
niveau en het begrip van gesproken Nederlands bij alle kinderen elke vier maan
den getest door de orthopedagoog die deel uitmaakte van het COCP-projectteam 
(zie § 1.4). De Reynell taaibegripstest (Bomers & Mugge, 1982) werd gebruikt als 
instrument voor het bepalen van het taalbegripsniveau. Omdat het afnemen van 
deze test geen motorische of spraakvaardigheden van het kind eist, wordt deze test 
vaak gebruikt bij motorisch gehandicapte niet-sprekende kinderen. Er werd 
gebruikgemaakt van de Engelse normen (leeftijdsequivalenten), omdat er ten tijde 
van deze studie geen Nederlandse nonnen beschikbaar waren. 
Het betrouwbaar testen van cognitieve en linguïstische vaardigheden is bij 
jonge motorisch gehandicapte niet-sprekende kinderen gecompliceerd omdat 
het prestatieniveau uitsluitend via observeerbaar gedrag kan worden bepaald 
(Blischak, Loncke & Waller, 1997). Ook in dit onderzoek werden we gecon
fronteerd met verschillende problemen bij het testen van het cognitief niveau 
van de onderzoekskinderen. Er bestaat geen gestandaardiseerde Nederlandsta
lige test die geschikt is voor kinderen met ernstige motorische stoornissen en 
spraakstoornissen. De BOS 2-30 (Bayley Ontwikkelingsschalen, Van der Meu
ten & Smrkovsky, 1983) was nog het meest geschikt Vanwege de ernstige 
motorische handicaps van de kinderen kon de motorische subtest echter niet 
gebruikt worden. Verder waren er ook problemen bij enkele items van de men
tale subtest waarbij het kind motorische handelingen moet verrichten. Als het 
kind duidelijk de intentie liet zien om de gevraagde handeling te verrichten 
(bijvoorbeeld door middel van ongecoördineerde handelingen of door het stu
ren van de handelingen van de onderzoeker door middel van gedifferentieerde 
blikrichtingen), kreeg het betreffende item een positieve score. 
Een andere categorie van problematische items bestond uit items waarbij de 
handelingen van het kind gebonden worden aan een bepaalde tijdslimiet. Er 
werd geprobeerd om de rijd die het kind nodig had om een handeling in te zet
ten te scoren in plaats van de tijd die het kind nodig had om de handeling vol
ledig uit te voeren. Voor items die een verbale reactie vereisen, mochten de 
kinderen ook andere communicatievormen gebruiken. Problematisch is in 
deze gevallen dat de mogelijke reacties van het kind afhankelijk zijn van het 
vocabulair dat het kind beschikbaar heeft. Door de hier beschreven procedures 
te hanteren kon het aantal niet te scoren items relatief beperkt blijven. 
Ten slotte levert de BOS 2-30 een mentale leeftijdscore met een bereik van 2 
tot 30 maanden. Omdat de bestudeerde periode in dit onderzoek 2V2 jaar 
beslaat, moest een andere test geselecteerd worden voor kinderen die binnen 
de onderzoeksperiode het plafond van de BOS 2-30 bereikten. Gekozen werd 
voor de Snijders-Oomen Niet-verbale intelligentieschaal met een leeftijdsbe-
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reik van 2V2 tot 7 jaar (Snijders et al., 1993). De SON bestaat uit vijf subtests: 
sorteren, mozaïek, combineren, geheugen en natekenen. Deze test werd 
gebruikt voor één van de twee kinderen die het plafond van de BOS 2-30 
bereikten in de onderzoeksperiode. Voor een ander kind, dat absoluut geen 
manipulatieve vaardigheden bezit, konden slechts twee subtests van de SON 
gebruikt worden (sorteren en geheugen). Op de laatste twee testtijdstippen 
werd dit kind ook getest met de Leiter International Performance Scale 
(Arthur, 1952). Deze test bestaat uit matchingtaken en vereist slechts blikrich-
tingwijzen als respons. Bij deze test, die in Nederland nauwelijks gebruikt 
wordt en niet is geëquivaleerd met de SON, neemt de mentale leeftijdscore bij 
elk correct antwoord drie maanden toe. 
Op grond van de hierboven vermelde problemen dienen de uiteindelijke test
resultaten met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden. Op basis 
van de verkregen testleeftijden kunnen slechts conclusies getrokken over de 
ontwikkeling die individuele kinderen in de onderzoeksperiode doormaken. 
De resultaten van de herhaalde metingen van het algemene ontwikkelingsni
veau en het taalbegripsniveau zullen besproken worden in Hoofdstuk 7 in rela
tie tot de resultaten van de interactieanalyses. 

4.3 Proefpersonen 

Aan het onderzoek hebben drie motorisch gehandicapte niet-sprekende meis
jes deelgenomen die werden geselecteerd op grond van de volgende criteria : 
1 kalenderleeftijd bij het begin van het onderzoek 2 jaar; 
2 medische diagnose: infantiele encefalopathie (cerebrale parese) 

met als gevolg een spastische of dyskinetische tetraparese; 
3 niet-sprekend, dat wil zeggen de spraak is ontoereikend voor 

functionele communicatie ten gevolge van een gebrek aan 
neuromusculaire controle over het spraakapparaat; 

4 visus toereikend voor de herkenning van grafische symbolen 
(foto's, plaatjes, pictogrammen, Bliss-symbolen); 

5 gehoor toereikend voor het verstaan van gesproken taal; 
6 bereidheid van ouders/verzorgers om actief aan het onderzoek 

mee te werken. 

In Tabel 4-2 zijn de belangrijkste kenmerken van de kinderen in schema gezet 
In de volgende twee subparagrafen is achtereenvolgens informatie te vinden 
over de achtergrond van de kinderen en over de manier waarop voor deze drie 
kinderen het COCP-programma werd ingevuld. 

8 Aanvankelijk werden vier kinderen voor het onderzoek geselecteerd. Het vier

de kind, een jongetje, vertrok echter enkele maanden na de start van het project naar een 

andere instelling. Hoewel veel moeite is gedaan, bleek het niet mogelijk binnen redelijke ter

mijn een nieuw kind te vinden dat aan de selectiecriteria voldeed. 
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4.3.1 Achtergrondgegevens proefpersonen 

Karen onderging voor haar tweede verjaardag twee maal een zware operatie 
aan haar heupen. Na de eerste operatie was zij angstig, huilde veel en had eet-
en slaapproblemen. Zij is sterk overgevoelig in het mondgebied. Karens 
gedrag wordt door de psycholoog gekenschetst als autistiform. Zij maakt nau
welijks contact met de mensen om zich heen, maakt meestal weinig geluid, 
weinig gebaren en reageert nauwelijks op tot haar gerichte spraak. De eerste 
drie keer dat zij getest wordt, reageert ze op geen enkel item van de Reynell 
taaibegripstest (zie verder § 7.3). Hoewel haar spraak duidelijk dysartrische 

Tabel 4-2 Algemene kenmerken van de drie proefpersonen1 bij de start van het onderzoek. 

leeftijd 

diagnose 

sensomotorisch 
functioneren 

visus 

gehoor 

ontwikkelingsleeftijd 

taalbegripsleeftijd 3 

spraak 

Karen 

2;n 

infantiele 
encefalopathie 

spastische tetraparese 
Li>Re, redelijke 
hoofdbalans, redelijk 
functionele fijne 
motoriek rechts 

geen afwijkingen 
bekend 

frequente oorinfecties 
met geleidingsverlies 
(buisjes in augustus '90 

1:3 

niet te testen (reageert 
op geen enkel testitem) 

dysartrie, 
gedifferentieerde 
geluiden, brabbelen, 
enige verstaanbare 
woorden 

Laura 

214 

infantiele 
encefalopathie, 
lipkaakspleet (gesloten) 

spastische tetraparese 
met athetose, matige 
hoofd- en rompbalans, 
enige handfunctie 

geen afwijkingen 
bekend 

licht perceptieverlies 
hoge frequenties Li>Re 

i;4 

i;6 

ernstige dysartrie, 
gedifferentieerde 
geluiden, een beetje 
brabbelen 

Yvette 

2:6 

infantiele 
encefalopathie 

ernstige spastische 
tetraparese met 
athetose, zeer slechte 
hoofd- en rompbalans, 
geen functionele fijne 
motoriek 

geen afwijkingen 
bekend 

geen afwijkingen 
bekend 

i;3 

1:9 

anartrie, 
onverstaanbare 
vocalisaties 

1 De namen van de onderzoekskinderen zijn verzonnen. 2 Bayley Ontwikkelingsschaal, BOS 2-30 (Van der Meu

ten & Smrkovsky, 1983). 3 Reynell Taalontwikkelingstest (Bomers & Mugge, 1982). 
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kenmerken heeft, kunnen haar motorische beperkingen onvoldoende verkla
ren waarom zij geen functionele spraak ontwikkelt Ze produceert enkele ver
staanbare woorden, vaak met een gespannen stemgeluid. Karens gehoor is ver
scheidene malen getest waarbij geen permanent gehoorverlies aangetoond 
kon worden. Karen heeft een vrij goede handfunctie rechts, zodat gebaren een 
onderdeel kunnen vormen van haar communicatiesysteem. 
De lipkaakspleet bij Laura, die al op jonge leeftijd werd gesloten, lijkt geen 
gevolgen te hebben gehad voor haar spraakontwikkeling. De diagnose 'ernsti
ge dysartrie' is gebaseerd op onderzoek van de mondmotoriek inclusief de 
geluidsproductie. Hoewel de verwachting bij de start van het onderzoek is dat 
Laura wel enige spraakvaardigheden zou kunnen ontwikkelen, zal haar spraak 
vermoedelijk slechts verstaanbaar zijn voor enkele zeer vertrouwde communi
catiepartners. Uit herhaald audiologisch onderzoek is een licht perceptieverlies 
voor hoge tonen naar voren gekomen, links groter dan rechts. Haar gehoor 
wordt, in combinatie met spraakafzien, wel voldoende geacht voor het verstaan 
van spraakgeluiden in een geluidsarme omgeving. Gezien haar handfunctie is 
de verwachting dat Laura enigszins zal kunnen leren gebaren. Voor het selec
teren van symbolen op een commumcatiehulpmiddel kan zij gebruik leren 
maken van directe selectietechnieken. 
Yvette heeft de meest ernstige motorische beperkingen van de drie onderzoeks-
kinderen. Zij heeft uitsluitend controle over haar oogbewegingen. Zij heeft geen 
manipulatieve vaardigheden. Verder is zij totaal anartrisch en produceert zij uit
sluitend ongedifferentieerde klanken. Voor het selecteren van symbolen op een 
communicatiehulpmiddel kan zij gebruik leren maken van aanwijzen door 
middel van blikrichting. In de toekomst zal ze mogelijk gebruik leren maken van 
technieken voor indirecte selectie, zoals coderen of scannen9. Yvette heeft een 
normale visus en een normaal gehoor. 

Zoals te zien is in Tabel 4-2, behalen de drie kinderen aan het begin van het onder
zoek vergelijkbare resultaten op de algemene ontwikkelingstests. Hun testleeftij-
den liggen één tot ruim anderhalfjaar onder hun kalenderleeftijden. Dit wijst op 
een lichte achterstand in de cognitieve ontwikkeling. Het verschil bij Yvette tussen 
de scores op de algemene ontwikkelingstest en de taaibegripstest kan te maken 
hebben met de testproblemen die eerder in dit hoofdstuk besproken werden (zie 
§ 4.2). De Reynelltest is relatief gemakkelijk af te nemen vergeleken bij de BOS 
waarin motorische en verbale vaardigheden een prominentere rol spelen. 

9 Coderen is een indirecte methode om symbolen aan te duiden door middel 

van het selecteren van codes bestaande uit combinaties van bijvoorbeeld kleuren, letters, cij

fers, locaties die samen verwijzen naar symbolen. Bij scannen worden symbolen een voor een 

en/of per groep door een persoon of een apparaat (bijvoorbeeld een lichtje) aangegeven en 

hoeft de gebruiker slechts aan te geven wanneer het gewenste symbool geselecteerd is (zie 

verder Van Balkom & Welle Donker-Gimbrère, 1994). 
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De motorische beperkingen van de drie kinderen verschillen sterk in aard en 
ernst, zodat verwacht kan worden dat ook de communicatievormen die de kin
deren (gaan) gebruiken zullen verschillen. 
Bij de start van de gegevensverzameling bezochten de drie onderzoekskinderen 
de afdeling Vroegbehandeling van Heliomare. Deze afdeling bestaat uit drie the
rapeutische peutergroepen met elk zes motorisch gehandicapte kinderen en twee 
leidsters. De kinderen krijgen een speelleerprogramma om de algemene ont
wikkeling te stimuleren met daarin opgenomen individuele paramedische 
behandelingen (fysiotherapie, ergotherapie, logopedie) voor gebieden die zwak 
ontwikkeld zijn. Een orthopedagoog, die ook als leidster in twee groepen 
optreedt, functioneert als coördinator van de peutergroepen. Deze coördinator 
heeft als communicatiepartner van de drie kinderen deelgenomen aan de video
opnames (zie § 44.1). De onderzoekskinderen begonnen alledrie in de groep 
jongste peuters die drie ochtenden per week van 9.00 tot 12.00 uur bijeenkomt 
Laura maakte in januari 1991, bij de start van de interventiefase (zie Tabel 4-1), 
de overgang naar de groep oudste peuters die drie hele dagen van 9.00 tot 15.00 
uur naar Heliomare komt In september 1992 ging zij naar een van de kleuter
klassen op de Mytyl Scholen Gemeenschap (MSG) gebeerd aan Heliomare. In 
die maand werden de laatste opnames gemaakt van Laura met de groepsleidster. 
Yvette ging in september 1991 over naar de groep oudste peuters en in januari 
1993 naar de kleuterafdeling van de MSG. Van haar dateren de laatste opnames 
van december 1992. Ten slotte verbleef Karen, vanwege haar zeer traag verlo
pende ontwikkeling, de gehele onderzoeksperiode in de groep jongste peuters 
van de afdeling Vroegbehandeling. In § 4.5.3 zal per kind een overzicht worden 
gegeven van de uiteindelijk gemaakte en geanalyseerde opnames. 
De drie meisjes wonen bij hun ouders. Alle vaders hebben een fulltime baan. 
De moeders van Karen en van Laura hebben geen betaalde baan en de moeder 
van Yvette werkt parttime. Omdat de moeders de meeste tijd met de kinderen 
doorbrengen, zijn zij gevraagd om als communicatiepartner mee te doen aan 
de video-opnames. 

4.3.2 Invulling van het COCP-programma voor de onderzoekskinderen 

Voordat het COCP-programma van start ging, was het stimuleren van de com
municatie voornamelijk de taak van de logopedist die enkele malen per week een 
halfuur aan elk kind kon besteden. Daarnaast werd in het kader van het stimu
leren van de algemene ontwikkeling in de peutergroep aandacht besteed aan de 
communicatieve ontwikkeling. Het COCP-programma ging in februari 1991 van 
start voor de drie onderzoekskinderen (zie Tabel 4-1). In deze paragraaf wordt 
voor elk kind beschreven wat de beginsituatie was en hoe het programma gedu
rende de onderzoeksperiode werd ingevuld. Deze informatie is afkomstig uit de 
individuele communicatiestatus waarin per kind alle gegevens worden bewaard 
die voor de uitvoering van het COCP-programma verzameld zijn (zie § 3.3). 
Karen heeft bij de start van het interventieprogramma nog maar weinig van de 
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in het COCP-programma onderscheiden communicatieve functies (zie § 2.2.2 
en Bijlage C) verworven. Alleen de functies accepteren, protesteren/afwijzen en 
kiezen gebruikt ze regelmatig in reactie op communicatie van de partner. Haar 
communicatiepartners vinden het moeilijk om Karens aandacht te krijgen en 
te houden. Als belangrijk algemeen doel voor Karen wordt dan ook geformu
leerd dat zij zou moeten leren meer gericht te zijn op haar communicatiepart
ners. Dit blijkt ook uit de keuze voor de functie aandacht voor de partner als eer
ste interventiedoel. De communicatiepartners gaan deze functie stimuleren 
door te proberen oogcontact met Karen tot stand te brengen en te houden. Als 
een logisch gevolg wordt voor de tweede interventiecyclus in augustus 1991 als 
doel geformuleerd: liet uitbouwen van oogcontact naar de functies beurtnemen 
tijdens een activiteit en opmerken dat een activiteit onderbroken wordt'. Vanaf ja
nuari 1992 wordt de aandacht in de interventie vooral gericht op het uitlokken 
van de functie vragen om een voorwerp /activiteit aanwezig in de onmiddellijke 
omgeving. Gedurende de hele onderzoeksperiode blijft in het algemeen het sti
muleren van de communicatie een belangrijk interventiedoel. 
Om te communiceren gebruikt Karen haar blikrichting en soms geluid of 
spraak. Verder reikt ze vaak naar voorwerpen om duidelijk te maken dat ze 
daar iets mee wil. In het kader van het interventieprogramma krijgt zij in 
maart 1991 een map met ongeveer veertig foto's van personen, voorwerpen en 
locaties. De foto's worden zoveel mogelijk samen met Karen ingeplakt Daar
naast krijgt zij zowel voor thuis als voor Heliomare een zogenaamde commu-
nicatiebalk, een houten balk waarop twee grote ringbanden zijn gemonteerd 
en die voor haar op tafel of op haar rolstoelblad geplaatst kan worden. In de rin
gen kunnen, in plaats van multoblaadjes, naast elkaar vier sets kaarten met 
foto's of plaatjes gestopt worden. De kaartjes kunnen afzonderlijk weggeklapt 
of tevoorschijn gedraaid worden, zodat naar wens één kaartje of een combina
tie van een tot vier kaartjes tegelijk voor Karen zichtbaar is. Eind 1991 heeft 
Karen in totaal ongeveer 100 foto's tot haar beschikking. In de loop van 1992 
zijn pogingen ondernomen om Karen enkele gebaren aan te leren. 
De groepsbijeenkomsten over Karen werden bijgewoond door haar ouders, 
haar vier grootouders, enkele andere familieleden en therapeuten en groeps
leiding van Heliomare. De communicatiepartners krijgen zowel schriftelijke 
als mondelinge instructie en adviezen over het stimuleren van de communi
catie. Vooral Karens moeder is ook zeer actief bij het uitbreiden van de com
municatiemappen en -balken met nieuwe foto's. In Tabel 4-3 is te vinden hoe
veel begeleiding de communicatiepartners van Karen individueel en in kleine 
groepjes hebben gekregen in de onderzochte periode. 

Laura heeft bij de start van het interventieprogramma in januari 1991 de 
meeste onderscheiden communicatieve functies verworven, hoewel ze som
mige bijna nooit gebruikt. De communicatievormen die Laura kiest om de 
functies uit te drukken, zijn vaak zo onduidelijk dat zij niet goed begrepen 
wordt Belangrijk interventiedoel is dan ook dat zij leert haar bedoelingen dui-
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Tabel 4-3 Frequentie van individuele begeleiding en begeleiding aan Ideine groepjes communi
catiepartners per kind en per interventiecyclus. 

nummer interventiecyclus 

moeder 

groepsleidster 

individuele begeleiding 
overige partners thuis-
omgeving 

individuele begeleiding 
overige groepsleiding of 
therapeuten 

begeleiding aan kleine 
groepjes thuisomgeving 

begeleiding aan kleine 
groepjes in Heliomare 

7 

3 

3 

3 

2 

6 

Karen 

2 3 4 

2 1 2 

2 

•\ 2 

T 

7 

3 

3 

7 

i 

2 

Laura 
2 3 4 

2 i 

2 

1 

i 3 1 

i 

7 

2 

4 

2 

3 

2 

Yvette 

2 3 

2 1 

i 

2 2 

i 2 

i n 

4 

i 

i 

delijker uit te drukken. Voor de eerste cyclus kiest de communicatiegroep voor 
de functie vragen om een voorwerp/activiteit niet aanwezig in de onmiddellijke 
omgeving als belangrijkste interventiedoel. Na het eerste half jaar interventie 
beheerst Laura deze functie in redelijke mate. Als nieuw interventiedoel wordt 
dan gekozen voor informatie geven over iets/iemand niet aanwezig in de onmiddel
lijke omgeving. Verder is de uitbreiding van haar symbolenschat een belangrijk 
interventiedoel. In 1992, het implementatiejaar, blijft de interventie vooral 
gericht op het uitbreiden van het vocabulair en het aanleren van strategieën 
voor situaties waarin zij niet begrepen wordt. 
Begin 1991 produceert Laura ongeveer tien verstaanbare woorden en gebruikt 
zij spontaan zo'n acht gebaren. In het kader van het interventieprogramma 
krijgt zij een communicatiemap met foto's van gebaren en voorwerpen, picto
grammen en Bhss-symbolen. Verder krijgt zij diverse situatiescripts, handza
me kaarten met niet meer dan 20 symbolen toegesneden op specifieke inter
actiesituaties (bijvoorbeeld eten, op bezoek gaan, spelen, helpen in de keuken). 
Zij kan de symbolen aanwijzen met haar hand of wijsvinger. De communica
tiemap heeft Laura altijd bij zich in een tas die aan haar trippelstoel (een klei
ne rolstoel die zij met haar voeten voortbeweegt) hangt In augustus 19 91 heeft 
Laura de beschikking over symbolen voor 139 verschillende begrippen. Het 
(aan)vullen van de map met nieuwe symbolen gebeurt zo veel mogelijk samen 
met Laura, zodat zij het gevoel houdt dat het haar eigen hulpmiddel is. Toeters 
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voor in Heliomare, voor thuis in bed en voor haar trippelstoel zorgen ervoor 
dat zij in de diverse situaties in staat is mensen te roepen. 
De vier groepsbijeenkomsten voor Laura worden bezocht door haar ouders en 
door therapeuten en groepsleidsters/leerkrachten van Heliomare. Op de vier
de groepsbijeenkomst is ook een thuishulp aanwezig. De communicatiepart
ners krijgen zowel schriftelijke als mondelinge instructie en tips over het com
municeren met Laura en haar hulpmiddelen. Ook zijn zij steeds betrokken bij 
het uitbreiden van de symbolenschat In de loop van 1992 krijgt Laura naast de 
communicatiemap en de diverse scripts nog een aanwijskaart met enkele hon
derden Bliss-symbolen. In de eerste halfjaarlijkse interventiecyclus vindt de 
meest intensieve begeleiding plaats, zoals te zien is in Tabel 4-3. 
Yvette gebruikt bij de start van het interventieprogramma enkele communica
tieve functies regelmatig en sommige andere functies af en toe. Omdat een aan
tal functies wel reagerend gebruikt wordt, maar nauwelijks spontaan, is een 
belangrijk algemeen doel in het begin van het COCP-programma het leren 
meer initiatief te nemen. Er wordt gekozen voor de functies vragen om aandacht, 
initiatief en vragen om hidp, reactie. Na een halfjaar laat Yvette deze functies 
regelmatig zien en voor de tweede cyclus wordt gekozen voor vragen om voor
werp/activiteit niet aanwezig in de onmiddellijke omgeving. In maart 1992 komt het 
accent te liggen op het stimuleren van het geven van informatie over iets/iemand 
niet aanwezig in de onmiddellijke omgeving. In eerste instantie als reactie op com
municatie van de partner en een halfjaar later juist als initiatief. In de zomer 
van 1991 leert Yvette 'ja' en 'nee' aangeven door middel van symbolische blik
richtingen. 
Yvette krijgt al snel in 1991 een communicatiemap met foto's en plaatjes en 
een doorkijkraam met in eerste instantie sets van vier foto's voor verschillende 
situaties (op elke hoek van het raam één foto). Na ongeveer een halfjaar wor
den de foto's gecombineerd met Bliss-symbolen. Ze krijgt op dat moment ook 
een aantal Bliss-symbolen voor algemene begrippen (stoppen, helpen, meer, 
anders). Yvette selecteert symbolen door middel van haar blikrichting. Eind 
1991 wordt gestart met een tweestapsselectie door middel van kleurcodering. 
Om een symbool te selecteren, moet Yvette eerst naar een groepje symbolen 
op het doorkijkraam kijken waarna ze door het kijken naar een bepaalde kleur 
op het raam aan kan geven welk symbool uit het groepje ze bedoelt. Halver
wege 1991 heeft ze de beschikking over een kleine 70 begrippen. Er is een 
doorkijkraam voor thuis en een voor Heliomare. Voor thuis krijgt ze meteen 
een toeter, later ook voor in de wandelwagen. Foto's en symbolen voor het 
doorkijkraam worden thematisch bewaard in een bakje. In de tweede helft van 
1992 krijgt Yvette een nieuwe grotere communicatiemap met enkele honder
den symbolen die geordend zijn in acht thematische categorieën. 
De groepsbijeenkomsten rond Yvette werden bezocht door ouders, grootou
ders, thuishulp en groepsleiding en therapeuten van Heliomare. Een overzicht 
van de begeleiding aan communicatiepartners is te vinden in Tabel 4-3. 
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De effectstudie van dit proefschrift richt zich op de toetsing van de hypothesen 
die in § 4.1 geformuleerd werden en die vooral samenhangen met de algemene 
doelstellingen van het COCP-programma (zie Hoofdstuk 3). In hoeverre de 
individuele interventiedoelen die in deze paragraaf werden besproken in de 
loop van de interventie bereikt worden, vormt niet rechtstreeks onderwerp van 
deze studie. In Hoofdstuk 7 zullen de resultaten van de interactieanalyse wel 
globaal besproken worden in de context van de hier besproken individuele inter
ventiedoelen en het verloop van de interventie bij de drie onderzoekskinderen. 

4.4 De onderzoeksgegevens 

4.4.1 Gegevensverzameling 

Voor het onderzoek zijn elke twee maanden video-opnames gemaakt van de 
drie kinderen met hun moeder en met een begeleidster van de therapeutische 
peutergroep in Heliomare. De drie kinderen werden in Heliomare steeds met 
dezelfde begeleidster gefilmd. 
Er waren verschillende overwegingen om niet alleen opnames te maken met 
de moeder, maar daarnaast ook opnames van de drie kinderen met eenzelfde 
andere communicatiepartner. Ten eerste wordt een representatiever beeld ver
kregen van het communicatieniveau van de kinderen wanneer het gedrag 
geobserveerd wordt in twee situaties en met twee verschillende communica
tiepartners. Dit komt de generaliseerbaarheid van de resultaten ten goede. Ten 
tweede richt het COCP-programma zich op alle belangrijke communicatie
partners rond een niet-sprekend kind en niet alleen op de therapeuten en leer
krachten in het centrum of alleen op de ouders. Als we kunnen aantonen dat 
de partnerinstructie niet alleen positieve veranderingen bij de moeder teweeg
brengt, maar ook bij een tweede partner die een minder intensief contact heeft 
met het kind, neemt de validiteit van de resultaten toe. Hetzelfde geldt 
uiteraard voor gedragsveranderingen bij het kind. Door opnames met een 
tweede volwassene te analyseren, kunnen we achterhalen in hoeverre de kin
deren veranderingen in hun gedrag generaliseren naar andere partners en 
andere situaties. Deze generalisatie vormde juist bij de vroegere vormen van 
interventie een probleem (vergelijk § 1.3 en § 2.4). Ten slotte biedt de keuze 
voor één communicatiepartner die met alledrie de kinderen gefilmd wordt de 
mogelijkheid om te analyseren in welke mate het interactiegedrag van deze 
begeleidster bij de drie kinderen overeenkomsten en verschillen vertoont 
De opnames met de moeders vonden plaats bij de kinderen thuis en de opna
mes met de groepsleidster zijn gemaakt in een rustige hoek van de speel
ruimte van de therapeutische peutergroep in het revalidatiecentrum. In beide 
situaties is de interactie gefilmd tijdens vrij spel. Er waren geen restricties met 
betrekking tot spelmateriaal of activiteiten. Alle betrokken volwassenen zijn 
vooraf volledig geïnformeerd met betrekking tot de doelstellingen en de pro
cedures van het onderzoek. De informatie die verstrekt werd over het inter-
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ventieprogramma was echter beperkt. De ouders is verteld dat hun kinderen 
zouden gaan deelnemen aan een interventieprogramma gericht op verbetering 
van de alledaagse communicatie en dat dit programma zou bestaan uit indivi
duele begeleiding voor volwassen communicatiepartners, groepsinstructie, de 
verstrekking van individuele communicatiesystemen en individuele interven-
tieplannen voor ieder kind. Er is vooraf geen informatie gegeven over de pre
cieze inhoud van deze onderdelen. Evenmin is medegedeeld welke afhanke
lijke variabelen precies onderzocht zouden worden. 
Voor alle opnames is gebruikgemaakt van een videocamera (Panasonic M7) en 
een losse microfoon. Om de situatie zo min mogelijk te beïnvloeden, was tij
dens de opnames geen observator aanwezig. De onderzoeker/cameravrouw 
verliet de ruimte nadat de camera was opgesteld en gecontroleerd. Bij een aan
tal opnames is gebruikgemaakt van een monitor in een aangrenzende kamer 
om van daaruit het opnameproces in de gaten te kunnen houden. 
Gezien de inhoud en de doelstellingen van dit onderzoek was het van groot 
belang dat de bewegingen en de gezichtsuitdrukkingen van zowel het kind als 
de volwassene goed in beeld gebracht werden. Er is gebruikgemaakt van twee 
verschillende opstellingen voor de communicatiepartners. Volgens de eerste 
methode zitten volwassene en kind in een hoek van ongeveer 30 graden ten 
opzichte van elkaar en staat de camera recht tegenover deze hoek opgesteld. Bij 
de tweede methode zitten kind en volwassene recht tegenover elkaar en is een 
spiegel opgesteld naast het kind. De camera wordt achter de volwassene en 
tegenover het kind en de spiegel geplaatst In het laatste geval wordt de vol
wassene dus indirect gefilmd via de spiegel. Deze methode is gehanteerd bij 
de opnames van Yvette vanaf opname 8 (zie Tabel 4-1). Vanaf dat moment 
maakt Yvette bij het communiceren gebruik van een doorkijkraam van plexi
glas. Dit doorkijkraam bevindt zich recht voor haar op haar rolstoelblad. De 
volwassene moet recht tegenover haar zitten om het blikrichtingwijzen naar 
objecten en plaatjes op het doorkijkraam goed te kunnen interpreteren. De 
spiegel is ook gebruikt bij een aantal opnames van Karen met haar moeder. In 
die gevallen is gekozen voor een positie van de volwassene recht tegenover 
Karen om het oogcontact te bevorderen. 
Zowel thuis als in het centrum zijn de kinderen steeds gedurende 20 minuten 
gefilmd. Zo kort mogelijk na de opname, en in elk geval op dezelfde dag, werd 
de gemaakte opname teruggekeken samen met de volwassene en werden aan
tekeningen gemaakt van relevante contextgegevens die niet direct op de band 
te zien zijn (bijvoorbeeld als het kind de blik richt op een voorwerp of locatie 
buiten beeld). Deze contextgegevens vormden een aanvullende informatiebron 
bij het transcriberen van de opnames (zie § 44.2). Verder is direct na elke 
opname door de gefilmde volwassene op een standaardformulier vastgelegd in 
hoeverre de opgenomen interactie representatief was voor de normale alle
daagse interactie tussen de volwassene en het kind. In Bijlage E zijn de vragen 
van het evaluatieformulier opgenomen evenals een overzicht van de antwoor-
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den. Uit dit overzicht kan geconcludeerd worden dat de gefilmde interactie
partners de representativiteit van de opnames over het algemeen als redelijk 
tot goed beoordeelden, hoewel ze in de meeste gevallen iets meer him best 
hebben gedaan dan ze normaal zouden doen in de interactie met het kind. 

4.4.2 Transcriptie 

Van elke video-opname werd vijf minuten interactie volledig getranscribeerd 
door een linguïstisch geschoolde onderzoeksassistent. Van zowel kind als vol
wassene werden de volgende gedragingen zo precies mogelijk genoteerd: 
spraak en vocalisaties, blikrichtingen, gebaren en handelingen, selectie van 
grafische symbolen op het communicatiehulpmiddel, lichaamshoudingen en 
gezichtsuitdrukkingen. Al deze gedragingen worden in de breedste zin 
beschouwd als mogelijk relevant voor communicatie. De gehanteerde tran
scriptieregels zijn ontwikkeld door Heim (1989) op basis van het systeem van 
Light (1985). In een vooronderzoek (zie § 1.3) werd dit transcriptiesysteem 
getoetst op bruikbaarheid en betrouwbaarheid. Voor de onderhavige interven
tiestudie zijn enkele aanvullingen aangebracht in het eerder ontwikkelde tran
scriptiesysteem om het geschikt te maken voor gebruik bij jongere kinderen. 
De hier gebruikte transcriptieregels zijn vastgelegd in het Codeboek COCP-
onderzoek (Heim, 2000). 

Met het materiaal van het vooronderzoek werd, als onderdeel van de toetsing 
van het transcriptiesysteem, een schatting gemaakt van de samplebetrouw-
baarheid, dat wil zeggen de mate waarin de interactiesamples van tien minu
ten representatief waren voor de interactie in de gefilmde situaties en met de 
gefilmde interactiepartners (moeder, logopedist, klassenassistent). Voor deze 
schatting werd elk transcript in tweeën gesplitst en werd de scoring van de eer
ste vijf minuten vergeleken met de scoring van de tweede vijf minuten (split-
halves-reliabüity). De verschillen tussen de scoringen van de beide helften wer
den op zes variabelen voor alle acht beschikbare transcripten en voor zowel 
kind als volwassene op statistische significantie getoetst De verschillen tussen 
de scoringen waren over het algemeen klein en slechts negen van de 96 ver
schillen bleken significant te zijn. Deze significante verschillen zaten op twee 
na in de transcripten met de logopedist en waren daar willekeurig verdeeld 
over de drie kinderen. Op basis van deze toetsing werd de conclusie getrokken 
dat de representativiteit van samples van vijf minuten ruim voldoende is (zie 
voor een uitgebreide beschrijving van deze toetsing Heim, 1989). Voor de 
onderhavige studie is dan ook, mede gezien de enorme tijdsinvestering die 
gemoeid is met de transcriptie van dit soort materiaal10, gekozen voor een 
samplegrootte van vijf minuten. 

10 Om één minuut interactie volledig te transcriberen is gemiddeld drie uur 

nodig. Dit betekent voor een transcript van vijf minuten lengte in totaal 15 uur. Voor dit 

onderzoek werden in totaal in transcripten gemaakt (zie § 4.5.3). 
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Van elke band is aan de hand van een duidelijk omschreven procedure een 
fragment geselecteerd ten behoeve van transcriptie en analyse. Alle banden 
werden eerst gekopieerd en voorzien van een tijdcode in uren, minuten, secon
den en beeldjes (25 per seconde). Elke opname begint met enkele seconden 
zwart beeld. De transcriptie begint precies vijf minuten nadat de teller een 
volle minuut aangeeft. Het transcript eindigt exact vijf minuten na het start
punt Indien er in het geselecteerde fragment sprake is van technische proble
men (slechte geluids- en/of beeldkwaliteit of één van de participanten is meer
maals gedurende langere tijd buiten beeld), of wanneer er verstoringen zijn 
van de één-op-één interactie (bijvoorbeeld door bemoeienis van een derde per
soon), of wanneer het eerste fragment om wat voor reden dan ook duidelijk 
niet representatiefis, werd het tweede fragment van vijf minuten geselecteerd. 
Als dit fragment evenmin gebruikt kon worden vanwege verstoringen, is het 
eerste fragment van vijf minuten zonder verstoringen na een opwarmperiode 
van enkele minuten geselecteerd. De transcriptie start in alle gevallen bij een 
volle minuut op de teller. 
Omdat de opnames in het revalidatiecentrum gemaakt werden in een ruimte 
waar tegelijkertijd andere kinderen en volwassenen aanwezig waren, konden 
in die situaties verstoringen van de dyadische interactie niet altijd worden voor
komen. Communicatie tussen (een van de) participanten en een derde per
soon werd samengevat weergegeven in het transcript en uitgesloten van ana
lyse. Om er zeker van te zijn dat elk transcript precies vijf minuten dyadische 
interactie vertegenwoordigt, loopt de transcriptie in deze gevallen precies 
zoveel langer door als de verstoring geduurd heeft (zie Heim, 2000). 

4.5 De analysemethode 

De analyse van de gesprekspatronen (onderzoeksvraag 1) en de analyse van de 
taalvaardigheden (onderzoeksvraag 2) vond plaats op basis van de transcripten 
van de videofragmenten van vijf minuten. Communicatie is in dit proefschrift 
gedefinieerd als de uitwisseling van informatie in de breedste zin van het 
woord door middel van intentioneel gedrag dat gericht is tot een andere persoon 
(zie Hoofdstuk 2). In § 4.5.1 zullen de hypothesen bij onderzoeksvraag 1 verder 
geoperationaliseerd worden en zal uitgelegd worden hoe de analyse heeft 
plaatsgevonden. Het gehanteerde model voor de analyse van de gesprekspa
tronen is een aanpassing van het coderingssysteem van Light (1985). Hetzelf
de model werd eerder gebruikt in een vooronderzoek (Heim, 1989). § 4.5.2 
bevat de operationalisatie van onderzoeksvraag 2 en de analysemethode die 
voor de beantwoording van deze vraag gebruikt is. 

4.5.1 Codering van de gesprekspatronen (onderzoeksvraag 1) 

In § 2.2.1 van dit proefschrift is uitvoerig aandacht besteed aan de beurtwisse
ling als belangrijk structuurverschijnsel binnen conversaties. In een even
wichtig gesprek nemen beide deelnemers ongeveer evenveel communicatieve 
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beurten. Om de hypothesen bij onderzoeksvraag i te operationaliseren dient 
allereerst het begrip communicatieve beurt eenduidig gedefinieerd te worden. 
Een communicatieve beurt is gedefinieerd als 'intentioneel communicatief 
gedrag gericht tot de partner'. Voor het identificeren van communicatieve 
beurten werd een aantal criteria vastgesteld. De volgende gedragingen worden 
beschouwd als intentioneel en communicatief: 
i het selecteren van symbolen van een communicatiehulpmiddel 

(directe selectie of scanning van symbolen); 
2 gebaren inclusief wijzen, knikken of schudden met het hoofd, 

conventionele gebaren, pantomime of idiosyncratische gebaren 
die consistent gebruikt worden of eerder geleerd werden voor 
symbolisch gebruik, en handelingen die doelbewust gericht zijn 
tot de partner; 

3 spraak, geluid of verbalisaties die te interpreteren zijn (ook een
duidige spraakbewegingen zonder geluid); 

4 vocalisaties in combinatie met oogcontact met de partner; 
5 het richten van de blik op (kijken naar) een object of activiteit in 

combinatie met oogcontact met de partner; 
6 vocalisaties in combinatie met handelingen (aanraken of vast

houden van, wijzen of reiken naar een object); 
7 langer dan i seconde kijken naar een object of handelingen in 

combinatie met vocalisatie; 
8 langer dan i seconde een opvallende gelaatsuitdrukking in com

binatie met oogcontact met de partner. 

Deze criteria zijn in het Codeboek COCP-onderzoek (Heim, 2000) zeer gede
tailleerd uitgewerkt, waarbij tevens is aangegeven hoe het begin en het einde 
van het communicatieve gedrag nauwkeurig bepaald kunnen worden. Dit is 
van belang omdat de grens van een communicatieve beurt wordt bepaald door 
een duidelijke pauze van één seconde of meer, waarin de partner de gelegen
heid heeft om de beurt over te nemen. Wanneer de partner de beurt niet 
neemt, terwijl dat wél verwacht wordt, is er een beurtkans. Een beurtkans is dus 
een niet genomen beurt. 
Het één-secondecriterium is afgeleid van onderzoeksgegevens over de lengte 
van de beurtwisselingspauze in gesproken conversaties in de westerse cultuur 
(Coulthard, 1985; Baker, Blankenstijn & Roelofs, 1999). Deze beurtwisse
lingspauze is meestal korter dan een seconde. Ook light (1985) houdt één 
seconde aan als criterium voor de beurtgrens. Door de precieze bepaling van 
het begin en het einde van elke communicatieve beurt kon niet alleen het aan
tal pauzes van langer dan één seconde per transcript nauwkeurig bepaald wor
den, maar ook de lengte van deze pauzes. 
Op beurtniveau zijn alle geschreven transcripten volgens bovenstaande defini
ties gesegmenteerd in gesprekseenheden: communicatieve beurten en beurtkan-
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sen. Dit is het segmentatieniveau in het coderingsschema in Figuur 4-1. Voor
beelden van de segmentering zijn te vinden in Tabel 4-4. 
De hypothese H1.1 in § 4.1 luidt dat volwassenen na interventie meer pauzes 
toelaten die gevolgd worden door communicatie van het kind. Dit kan nu als 
volgt geoperationaliseerd worden: van alle pauzes na een beurt van de volwas
sene (zoals na 2 en na 10 van het voorbeeldtranscript in Tabel 4-4) wordt na 
interventie een groter percentage gevolgd door een beurt van het kind (zoals 3 
in het voorbeeldtranscript) en dus een kleiner percentage door een beurtkans 
(zoals 11 in het voorbeeldtranscript). 
Hypothese H1.3 luidt dat de kinderen na interventie meer communiceren dan 
daarvoor. Concreet betekent dit dat een groter percentage van hun totale aan
tal gesprekseenheden zal bestaan uit beurten en een kleiner percentage uit 
beurtkansen. Een symmetrische beurtverdeling tussen kind en volwassene 
betekent volgens het analyseschema dat het totaal aantal beurten in de inter
actie over kind en volwassene gelijk verdeeld is en dat beiden dus 50% van de 
beurten produceren. 
Voor de toetsing van de hypothesen H1.2 en H1.4 is een analyse van de gesprek
seenheden (beurten en beurtkansen) op retrospectief niveau nodig (zie Figuur 
4-1). Het gaat hier om de relatie van gesprekseenheden met het voorafgaande in 
de interactie: delen zij de contextuele focus van de voorafgaande gesprekseen-
heid of juist niet? De focus van een gesprek verandert over het algemeen wan
neer in een communicatieve beurt een nieuw gespreksonderwerp wordt geïn
troduceerd. Dit soort beurten wordt dan ook als initiatiejbeurt gescoord. Beurten 
waarin de contextuele focus van de voorafgaande gesprekseenheid (beurt of 
beurtkans) vastgehouden wordt, worden gescoord als reactiebeurt. Een reactie-
beurt wordt opnieuw gevolgd door een reactiebeurt zolang de focus van de com
municatie gehandhaafd blijft (zie beurt 2 en 3 in het voorbeeldtranscript van 
Tabel 4-4). Pas wanneer de focus verandert, is er sprake van een initiatiefbeurt 
als begin van een nieuw thema in de interactie (zie beurt 4 in Tabel 4-4). 
Omdat een gespreksonderwerp ook geïntroduceerd kan worden door niet-com-
municatief gedrag (vergelijk § 2.2.3), w o r a t het gedrag tijdens een beurtkans ook 
geanalyseerd met betrekking tot de samenhang met de voorafgaande contextu-

Figuur 4-1 Coderingsschema voor de gesprekspatronen. 

segmentatieniveau 

retrospectief niveau 

[ 

communicatieve 
beurten 

1 

initiatieven 

gesprekseenheden 

reacties 

_L_ 

beurtkansen 

1 

synchroon 
gedrag 

1 
asynchroon 

gedrag 
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Tabel 4-4 Voorbeelden van de segmentering in beurten en beurtkansen en de scoring van 
gesprekseenheden op retrospectief niveau. 

vocaal gedrag 

Ken V hebben net Memory gespeeld 

de kaartjes aan het opruimen. 

1 K 

2 V 

3 K 

4 V 

5 K 

6 V 

7 K 

8 V 

9 K 

10 V 

11 K 

12 V 

aals (...) aje apjuimen 

<alles opruimen> 

hm? 

(2:16) 

aal opjomen 

<alles opruimen> 

(1:03) 

nou (...) wat gaan we 

dan doen? zullen we 

gaan kleuren? 

voc 

<ja?> 

(1:12) 

ja 

of een boekje lezen? 

jeuje 

<kleuren> 

kleuren? 

(1:05) 

ga je dan een mooie 

tekening maken? 

nonvocaal gedrag 

en zijn nu 

schuift kaartje in de doos 

schuift kaartjes in de doos 

volgt V 

schuift stapel boekjes en 

aanwijskaart iets opzij 

kijkt • K 

kijkt • stapel boekjes 

WIJST • tekenpapier 

<bij de stapel boekjes> 

kijkt • stapel 

kijkt • stapel 

kijkt • K 

segmentering 

BEURT 

BEURT 

(reactietijd) 

BEURT 

(reactietijd) 

BEURT 

BEURT 

BEURTKANS 

BEURT 

BEURT 

BEURT 

BEURT 

BEURTKANS 

BEURT 

retrospectief 

INITIATIEF 

REACTIE 

REACTIE 

INITIATIEF 

REACTIE 

SYNCHROON 

REACTIE 

INITIATIEF 

INITIATIEF 

REACTIE 

SYNCHROON 

REACTIE 

De gesprekseenheden zijn opeenvolgend genummerd; K = kind, V = volwassene, voc = vocalisatie(s); pauzetij-

den zijn tussen haakjes aangegeven in seconden en honderdste seconden (pauzes < 1 seconde met drie pun

tjes); parafrasen en contextinformatie zijn aangegeven tussen driehoekige haakjes (onzekerheid over de para

frase blijkt uit een vraagteken, zie 5). 
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ele focus van de partner (zie Figuur 4-1). Beurtkansen worden gescoord als syn
chroon als de participant dezelfde contextuele focus heeft als haar partner. Het 
gedrag kan slechts bestaan uit kijken naar de partner of naar de handelingen 
van de partner, maar ook uit handelingen die in verband staan met de contex
tuele focus van dat moment (bijvoorbeeld het op verzoek uitvoeren van een han
deling of om de beurt handelingen verrichten in het kader van interactief spel). 
Beurtkansen worden gescoord als asynchroon als de aandacht van de participant 
niet bij de partner of diens handelingen is, maar bij iets anders in de omgeving 
waar de aandacht van de partner niet op gericht is. Op een beurtkans, synchroon 
dan wel asynchroon, kan zowel een initiatiefbeurt als een reactiebeurt volgen. 
Als een asynchrone beurtkans gevolgd wordt door een reactiebeurt dan is de 
verandering van focus tot stand gekomen via het gedrag tijdens die beurtkans. 
In de daaropvolgende reactiebeurt wordt ingegaan op de focus van dat gedrag. 
Meer details over de analyse van de gesprekspatronen zijn opgenomen in Heim 
(2000). Voorbeelden van de analyse zijn te vinden in Tabel 4-4. 
Hypothese H1.2 in § 4.1 voorspelt dat volwassenen na interventie responsiever 
zullen worden. Dit zal moeten blijken uit een toename van het percentage 
reactiebeurten (2,10 en 12 in het voorbeeldtranscript van Tabel 4-4) van het 
totaal aantal beurten van de volwassene en dus een afname van het percenta
ge initiatiefbeurten (4 en 8 in het voorbeeld). Hypothese H1.4 zegt dat bij de 
kinderen juist een groter percentage van de beurten na interventie zal bestaan 
uit initiatiefbeurten (1 en 9 in het voorbeeld). Of er ook meer symmetrie ont
staat in de topicintroducties zal kunnen blijken uit de distributie van alle initia
tiefbeurten in de interactie over kind en volwassene. 

4.5.2 Codering van de communicatievormen (onderzoeksvraag 2) 

Onderzoeksvraag 2 - leidt interventie tot een verbetering van de taalvaardighe
den bij de kinderen? - betreft verschillende componenten. Fundamenteel is de 
analyse van de communicatievormen die gebruikt worden om te communiceren. 
In navolging van een eerder ontwikkeld coderingsschema (Heim, 1989) zijn 
de communicatievormen geclassificeerd als (zie voor gedetailleerde definities 
Heim, 2000): 
voc vocalisatie/spraak, 
GRAF selectie van grafische symbolen (foto's, Bliss-symbolen), 
GEB gebaren, 
BR blikrichting, 
MIM gezichtsuitdrukking. 

De eerste scoringscategorie, voc, behoort tot de akoestische vormen uit het 
overzicht van communicatievormen in Bijlage B, de categorie GRAF omvat alle 
grafische vormen en de laatste drie scoringscategorieën, GEB, BR en MIM, beho
ren alledrie tot de motorische vormen. Hierbij moet aangetekend worden dat 
de scoringscategorie GEB zowel de communicatief bedoelde lichaamsbewegin-
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gen/handelingen als wijzen en aangeleerde gebaren uit Bijlage B betreft. Ruimte-
lijke communicatievormen als miniatuurvoorwerpen (zie Bijlage B) zijn in het 
gebruikte coderingsschema niet als aparte categorie onderscheiden omdat ze 
in het onderzoeksmateriaal niet voorkomen. 
Elke beurt van zowel kinderen als volwassenen is gescoord voor alle vormen 
die in die beurt gebruikt zijn. De categorieën sluiten elkaar niet wederzijds uit, 
omdat meer dan één vorm gebruikt kan zijn in dezelfde beurt, simultaan dan 
wel sequentieel (vergelijk § 2.3.2). De categorie blikrichting omvat niet alleen 
het deiktisch gebruik van de blikrichting, het blikrichtingwijzen, maar ook het 
symbolisch gebruik van de blikrichting (bijvoorbeeld de ogen omhoog richten 
om 'ja' te zeggen). In het laatste geval is er sprake van referentieel kijkgedrag: 
de blikrichting verwijst naar een specifieke referent (Heim, 1993). Wanneer 
het blikrichtingwijzen gebruikt wordt om een grafisch symbool te selecteren, 
wordt alleen het gebruik van het grafische symbool als vorm gescoord. Hypo
these H2.1, volwassenen zullen na interventie meer nonvocale vormen gebrui
ken (zie § 4.1), kan nu geoperationaliseerd worden als een toename van het 
percentage beurten waarin de volwassenen GRAF, GEB, BR en/of MIM gebruiken, 
al dan niet in combinatie met spraak. 

Om de ontwikkeling van taalvaardigheden bij de kinderen goed te kunnen ana
lyseren is ervoor gekozen om alle kindbeurten eerst verder te segmenteren op 
propositioned niveau. Zo kan meer inzicht verkregen worden in enerzijds de 
interne complexiteit van communicatieve beurten en anderzijds de structure
le complexiteit van de linguïstische eenheden waaruit beurten kunnen 
bestaan. Alvorens nader in te gaan op de toetsing van de hypothesen H2.2 en 
H2.3 en de beschrijving van de multimodale communicatie van de kinderen 
(zie § 4.1), zal ik eerst aandacht besteden aan de manier waarop de segmenta
tie van beurten in proposities heeft plaatsgevonden. 
Onder propositie verstaat men doorgaans een predikaat met de bijbehorende 
argumenten. Op het niveau van taaluitingen kan men de propositie als de 
basiseenheid van taal(gebruik) zien (Kintsch, 1998). Proposities worden van 
elkaar onderscheiden op basis van grammaticaliteit en semantische samen
hang, maar ook intonatie en pauzeduur worden wel als criteria gehanteerd om 
eventuele ambiguïteit op te lossen. Dergelijke criteria zijn bij OC-interactie 
moeilijk te hanteren. Daarom is bij het segmenteren in proposities voor deze 
studie uitgegaan van een beoordeling van de semantische samenhang op basis 
van een parafrase van de OC-uitingen in gesproken taal. Bij het parafraseren 
is gebruikgemaakt van contextuele informatie (zie voor verdere details Heim, 
2 0 0 0 ) . 

Elke beurt kan een of meer proposities bevatten. De voorbeelden 1, 2 en 3 in 
Tabel 4-5 bevatten beurten van het kind die uit twee proposities bestaan. De 
beurt in voorbeeld 4 bestaat uit drie proposities. Er zijn echter ook situaties 
denkbaar waarin een propositie gevormd wordt over de beurtgrens heen, zoals in 
voorbeeld 5. Het kind gebruikt hier twee beurten (kijken naar de pop en kijken 
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naar het bad) om één propositie ('de pop moet in bad') uit te drukken. Marri-
ner, Yorkston en Farrier (1984) bespreken het bestaan van dergelijke gevallen. 
De beurt van de volwassene (in voorbeeld 5 het kijken naar de pop als herha
ling van de voorafgaande uiting van het kind) dient in feite als terugkoppeling 
naar het kind dat het eerste stukje van de propositie begrepen is. Een derge
lijke situatie komt vooral voor bij kinderen die vormen gebruiken die lastig te 
interpreteren zijn voor de partner, zoals het selecteren van objecten of symbo
len door middel van de blikrichting. 
Het construeren van één propositie in meerdere beurten komt ook voor bij kin
deren die een codeertechniek gebruiken voor het selecteren van grafische symbo
len. Nadat het kind het eerste element van de code heeft geselecteerd, bijvoorbeeld 

Tabel 4-5 Voorbeelden van de segmentering van beurten in proposities (P). 

1 

2 

3 

4 

5 

Volwassene 

Kind 

Kind 

Volwassene 

Kind 

Kind 

Kind 

Volwassene 

Kind 

beurten 

"bedoel je die?" 

WIJST • boek / / 

"nee" / / 

"die" 

WIJST • (ander) boek / / 

"kijk" / / 

"bah" 

KIJKT • eigen arm / / 

"pop?" / / 

KIJKT • [ANDERS] • volwassene / / 

KIJKT • broek van pop • volwassene / / 

vocal isat ie 

KIJKT • foto oma / / 

vocal isat ie 

KIJKT • foto mama / / 

vocalisatie 

KIJKT • foto oma / / 

KIJKT • pop • volwassene 

KIJKT • pop • kind 

KIJKT • bad • volwassene / / 

parafrase van proposities 

Pi: 

Pi: 

P2: 

Pi: 

P2: 

Pi: 

Pi: 

P2: 

Pi: 

P2: 

P3: 

Pi: 

bedoel je dat boek? 

nee, die bedoel ik niet 

ik wil dat boek 

kijk naar mijn arm 

mijn arm is vies 

wil je de pop? 

ik bedoel iets anders 

de broek moet uit 

dit is oma 

dit is mama 

dit is oma 

(herhaling) 

de pop moet in bad 

II geeft het einde aan van de propositie. Tussen vierkante haken is in kapitalen de betekenis aangegeven van het 

grafische symbool dat geselecteerd is. 

veel te zeggen 81 



H E T COCP-EFFECTONDERZOEK 

een bepaald groepje symbolen, bevestigt de volwassene het geselecteerde groepje, 
waarna het kind de kleur selecteert (zie ook de informatie over Yvette in § 4.3.2). 
Voor de beschrijving van de multimodale communicatie van de kinderen zijn 
op propositieniveau alle gebruikte communicatievormen gescoord. Vervolgens 
is elke gebruikte vorm verder geanalyseerd voor de relatieve bijdrage aan de pro-
positionele inhoud en voor het symbolisch gehalte, dat wil zeggen de aanwezig

heid van een of meer representationele symbolen. De verschillende variabelen 
die op propositieniveau zijn geanalyseerd en hun scoringscategorieën zijn 
schematisch weergegeven in Figuur 4-2 en zullen hieronder achtereenvolgens 
nader worden toegelicht. 

Figuur 4-2 De analyse van proposities: variabelen en categorieën. 

PROPOSITIE 

complexiteit 

enkelvoudig 
complex 

communicatievormen 

vocalisatie/spraak -
grafisch symbool 
gebaar 
blikrichting 
mimiek 

— per gebruikte vorm -

bijdrage aan propositie 

volledig 
— complementair 
- ondersteunend 

- symbolisch gehalte 

representationeel 
niet-representationeel 

Wat betreft de relatieve bijdrage van elke gebruikte communicatievorm aan de 
inhoud van de propositie als geheel zijn er drie categorieën: een vorm kan de 
hele propositie volledig uitdrukken, een vorm kan gebruikt worden om de 
inhoud van een andere vorm te ondersteunen, of een vorm kan gebruikt worden 
om de inhoud van een andere vorm te completeren. 
Met betrekking tot het symbolisch gehalte is van elke propositie per gebruikte 
vorm geanalyseerd of er al dan niet een of meer representationele symbolen zijn 
uitgedrukt In navolging van Iverson, Capirci en Caselli (1994) zijn representa
tionele symbolen gedefinieerd als symbolen (gesproken woorden, gebaren, 
symbolische blikrichtingen of grafische symbolen) die stabiele referenten repre
senteren. De referent van deze symbolen verandert niet als de context verandert 
Dit kunnen zowel conventionele symbolen zijn als interpreteerbare idiosyncra
tische symbolen (woorden, gebaren, blikrichtingen) die consistent gebruikt 
worden. Voorbeelden van representationele symbolen zijn bevestigingen en 
ontkenningen, eigennamen, zelfstandige naamwoorden, of werkwoorden. In 
contrast hiermee zijn niet-representationele symbolen gedefinieerd als symbolen 
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met een variabele referent, dat wil zeggen een referent die geheel afhankelijk is 
van de gebruikscontext. Hieronder vallen deiktische gebaren (wijzen, reiken, 
tonen) of blikrichtingen (blikrichtingwijzen). Ook paralinguïstische signalen 
(vocalisaties, gezichtsuitdrukkingen of handelingen die gevoelens uitdrukken, 
vocalisaties om aandacht te trekken of om andere elementen van de boodschap 
te benadrukken, hoofdknikken om communicatie aan te moedigen, etc.) wor
den als niet-representationeel gecategoriseerd. Verdere details over de analyse 
van het symbolisch gehalte zijn te vinden in de codeervoorschriften in Heim 
(2000). Voor de relatieve bijdrage aan de propositie krijgen vormen die alleen 
gebruikt zijn in een paralinguïstische functie de code ondersteunend. 
Ten slotte is elke propositie gecodeerd voor linguïstische complexiteit. Deze 
code geeft aan of de propositie uit één of meer elementen met verschillende 
referenten bestaat Een combinatie van twee of meer representationele sym
bolen beschouwen we als complex (zie voorbeeld 2 in Tabel 4-6: 'nief en 'pop'). 
Een combinatie van een representationeel symbool en een deiktisch symbool 
krijgt eveneens de code complex, als beide symbolen verschillende referenten 
hebben (voorbeeld 3), maar enkelvoudig als beide dezelfde referent hebben 
(voorbeeld 4). Een combinatie van een representationeel symbool en een para
linguïstisch signaal wordt ook gecodeerd als enkelvoudig (voorbeeld 1). 
Voorbeelden van de codering van de communicatievormen op propositioneel 
niveau, de propositionele inhoud van de gebruikte vormen, de symbolische 
kwaliteit van de gebruikte vormen en de complexiteit van de proposities zijn te 
vinden in Tabel 4-6. 
Hypothese H2.2 (zie § 4.1) behelst een toename van het gebruik van represen
tationele symbolen door de kinderen na interventie. Bevestiging van deze 
hypothese zal moeten blijken uit een proportionele toename van proposities 
met representationele symbolen. Hypothese H2.3, de kinderen gaan meer 
complexe proposities produceren, kan getoetst worden door een analyse van 
het percentage complexe proposities in verhouding tot het percentage enkel
voudige proposities. 
De analyse van de communicatievormen bij de volwassenen concentreert zich 
op het model van communicatie dat zij de niet-sprekende kinderen bieden. 
Voor de toetsing van hypothese H2.1, volwassenen zullen na interventie een 
toename laten zien in het gebruik van nonvocale vormen (zie § 4.1), is niet 
alleen van belang welke vormen de volwassenen gebruiken in hun commu
nicatie, maar ook hoe belangrijk elke vorm is voor het overdragen van de pro
positionele inhoud. Bovendien is van belang in hoeverre de volwassenen de 
kinderen een model bieden van symbolische communicatie, dat wil zeggen in 
hoeverre zij representationele symbolen gebruiken, niet alleen in gesproken 
taal, maar ook in non-vocale communicatievormen. Het vormgebruik is bij de 
volwassenen geanalyseerd op beurtniveau. Per beurt zijn alle gebruikte com
municatievormen gescoord. Analoog aan de analyse bij de kinderen (zie 
Figuur 4-2) is bij de volwassenen per beurt geanalyseerd hoe belangrijk elke 
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Tabel 4-6 Voorbeelden van de codering van kinduitingen op propositioned niveau. 

uiting kind 

1 vocalisatie 

KIJKT • boek 

<ik wil het boelo 

2 "niet die pop" 

WIJST • pop 

<ik bedoel niet die 

3 KIJKT • pop 

KIJKT • [ETEN] 

pop> 

<de pop moet eten> 

4 "auto" 

WIJST • auto 

<ik wil de auto> 

vormen 

voc 

BR 

VOC 

GEB 

BR 

GRAF 

VOC 

GEB 

propositionele inhoud 

ONDERSTEUNEND 

VOLLEDIG 

VOLLEDIG 

ONDERSTEUNEND 

COMPLEMENTAIR 

COMPLEMENTAIR 

VOLLEDIG 

VOLLEDIG 

symbolisch niveau 

NONREP 

NONREP 

REP 

NONREP 

NONREP 

REP 

REP 

NONREP 

complexiteit 

ENKELVOUDIG 

COMPLEX 

COMPLEX 

ENKELVOUDIG 

voc=vocalisatie/spraak, GRAF=selectie van symbool/plaatje op hulpmiddel (betekenis symbool in klein kapitaal 

aangegeven tussen vierkante haken), CEB=gebaar/handeling, BR=blikrichting, MiM=mimiek; NONREP=bevat geen 

representationeel symbool, REP=bevat representationeel symbool; parafrasen staan tussen driehoekige haakjes. 

gebruikte vorm is voor het uitdrukken van de proposities binnen die beurt, de 
relatieve bijdrage aan de propositie. De score volledig is toegekend indien de 
vorm minstens één propositie binnen de beurt volledig representeert. De 
score complementair is toegekend indien de vorm voor ten minste één propo
sitie binnen de beurt essentiële inhoud overbrengt en de score ondersteunend 
is toegekend wanneer via de vorm uitsluitend inhoud overgebracht is die ook 
al in andere vormen gerepresenteerd is. Eveneens per beurt is het symbolisch 
gehalte van de gebruikte vormen gescoord. De score representationeel is toege
kend indien de vorm ten minste één representationeel symbool bevat in de 
betreffende beurt 

4.5.3 Selectie van het materiaal voor de analyse 

Zoals te zien is in Tabel 4-1 waren in de opzet in totaal 123 opnames gepland, 
41 per land. Wegens ziekte gingen in totaal vier opnames van Karen niet door: 
de twee van opnamenummer 12 en de twee van nummer 17. De laatste opna
mes van Laura werden gemaakt in september 1992 (nummer 18). Vanaf dat 
moment ging zij naar het basisonderwijs en had zij geen regelmatig contact 
meer met de vaste groepsleidster waarmee alle centrumopnames gemaakt 
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zijn. Een en ander betekent dat er uiteindelijk in totaal i n opnames gemaakt 
zijn (zie Tabel 4-7). Van al deze opnames werd een fragment van vijf minuten 
lengte getranscribeerd. Er bleek in het kader van het COCP-project niet genoeg 
tijd beschikbaar om alle opnames te analyseren voor alle aspecten. In Tabel 4-7 
is in schema gezet welke transcripten gebruikt zijn voor de verschillende ana
lyses. Alle i n transcripten zijn gesegmenteerd in beurten en beurtkansen, 
zodat uitspraken gedaan kunnen worden over de beurtverdeling in alle opna
mes (zie de hypothesen H1.1 en H1.3 in § 4.1). 
De analyse van gesprekspatronen (hypothesen H1.2 en H1.4) werd uitgevoerd 
op in totaal 91 transcripten. Om de hoeveelheid analysewerk te beperken, wer-

Tabel 4-j Transcripten die gebruikt zijn voor de analyse van de beurtverdeling, de gesprekspa
tronen en de communicatievorm. Vt = thuisopname, Vc = centrumopname. De gear
ceerde cellen staan voor twee transcripten, in elke situatie één, behalve in de opnames 
nummer 1,2 en 4 (zie de voetnoot bij Tabel 4-1). 

z = geen opname wegens ziekte; bo = geen opname wegens overgang naar het basisonderwijs. 
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den de communicatievormen (hypothesen H2.1, H2.2 en H2.3) alleen in de 61 
transcripten van de meest belangrijk geachte opnames geanalyseerd. Uit
gangspunt bij de keuze was dat in elk geval alle opnames postinterventie en 
postimplementatie geanalyseerd zouden worden om een goed beeld te hebben 
van het niveau tussen de interventiefase en de implementatiefase in en aan het 
eind van de onderzoeksperiode. Verder werden alle analyses uitgevoerd bij een 
opname per situatie midden tijdens de interventie en midden tijdens de imple
mentatie. Voor de implementatiefase werd dit opnamenummer 18, omdat dat 
de laatste beschikbare opname van Laura was en omdat Karen de opnameron-
de daarvoor ziek was. 

Ten slotte zijn alleen voor de vormanalyse de thuisopname nummer 2 en de 
centrumopname nummer 4 buiten beschouwing gebleven, omdat in die 
maanden van slechts één situatie een opname beschikbaar was (zie voetnoot 7 
in § 4.2.2). Hoewel dit ook geldt voor thuisopname 1 is deze opname wel 
geanalyseerd omdat dit de allervroegste opname betreft. 

4.54 Statistische analyse 

Voor de statistische toetsing werd eerst per opname voor elke onderzochte 
variabele de proportionele verdeling van de categorieën berekend: beurten en 
beurtkansen binnen de gesprekseenheden, initiatieven en reacties binnen de 
beurten, complexe proposities binnen de proposities, enzovoort. Vervolgens 
werden voor alle fasen (baseline, interventie, postinterventie, implementatie 
en postimplementatie) de gemiddelde proporties bepaald. De 'scores' van 
elke opname zijn vervolgens als analyse-eenheid gebruikt om verschillen tus
sen de fasen te toetsen met behulp van variantieanalyse (ANOVA). 
ANOVA doet de volgende aannames: (1) de scores moeten normaal verdeeld zijn 
(normaliteit), (2) de varianties moeten homogeen zijn (homogeniteit), en (3) de 
waarnemingen moeten onafhankelijk van elkaar zijn (onafhankelijkheid). De 
aannames 1 en 2 gaan niet altijd op of zijn lastig te bepalen bij kleine aantallen 
observaties (i.e. opnames per fase). In hoeverre de gegevens voldoen aan de aan
name van onafhankelijkheid is moeilijk uit te maken. Enerzijds kan men stellen 
dat elke opname nieuw is en de uitkomsten niet beïnvloed worden door eerdere, 
of van invloed zijn op latere opnames. Anderzijds zijn de gesprekspartners steeds 
dezelfde; hun karakteristieke gedrag zorgt voor een zekere afhankelijkheid in de 
opnames. In hoeverre dit van invloed is op de resultaten is niet goed uit te 
maken . Hoewel ANOVA als robuust beschouwd wordt, is er voor gekozen om 
ook de Kruskal-Wallis toets uit te voeren om de statistische significantie te bepa
len. De Kruskal-Wallis is een nonparametrische toets die geen aannames doet 
ten aanzien van normaliteit en homogeniteit van de variaties. 

n Recent worden er analysetechnieken ontwikkeld (en geprogrammeerd) om 

dergelijke longitudinale data te analyseren (Hox, 1998; Todman, 1999). Deze recente ont

wikkelingen konden niet meer verwerkt worden in dit onderzoek 
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De resultaten van de uitgevoerde significantietoetsen zijn opgenomen in de 
tabellen in Bijlage F. Uit de tabellen blijkt dat vrijwel alle significante waarden 
volgens ANOVA bevestigd worden door Kruskal-Wallis. 

4.6 Betrouwbaarheid 

4.6.1 De transcriptie en segmentatie 

Een van de doelstellingen van het vooronderzoek (Heim, 1989; zie ook § 1.3) 
voor deze studie was het ontwikkelen van een betrouwbaar toepasbaar analy
semodel. Na bestudering van verschillende transcriptieconventies bij verwant 
interactieonderzoek (Kraat, 1985; Tight, 1985; Van Balkom et al., 1989) en 
diverse proeftranscripten werd een transcriptiesysteem ontwikkeld met gede
tailleerde voorschriften voor de te volgen procedures. De interbeoordelaars
overeenstemming van dit transcriptiesysteem bleek in het vooronderzoek te 
variëren van 78.4% voor de segmentering en 89.4% voor de inhoud van de 
communicatieve beurten tot 95% voor de pauzetijden (pauze < 1 sec dan wel 
> 1 sec). Het gemiddelde percentage interbeoordelaarsovereenstemming over 
alle aspecten bedroeg 88%. Geconcludeerd werd dat de betrouwbaarheid van 
het transcriptiesysteem ruim voldoende was. 
De in het vooronderzoek vastgelegde procedures zijn in het COCP-onderzoek 
opnieuw gebruikt. Gezien de aanzienlijk jongere leeftijdsgroep in het huidige 
effectonderzoek bleek het nodig de procedures nader te preciseren en aan te 
vullen (zie Heim, 2000). Het grootste deel van het materiaal is door de onder
zoeksassistent getranscribeerd. Probleemgevallen werden besproken met de 
hoofdonderzoeker. Beslissingen werden zo goed mogelijk schriftelijk vastge
legd ten einde een consistente werkwijze te waarborgen. De segmentering van 
de transcripten is deels door de hoofdonderzoeker en deels door de onder
zoeksassistent gedaan. 
De betrouwbaarheid van de transcriptie voor dit onderzoek werd bepaald aan 
de hand van een deel van het materiaal dat zowel door de onderzoeksassistent 
als door de hoofdonderzoeker getranscribeerd en gesegmenteerd werd. Van 24 
van de in totaal 111 transcripten van vijf minuten lengte is steeds de 3e minuut 
opnieuw getranscribeerd en gesegmenteerd. Er zijn betrouwbaarheidscoëffi-
ciënten (aantal overeenstemmingen gedeeld door het aantal beoordelingen) 
berekend voor de volgende aspecten: 
1 de segmentering in beurten en beurtkansen, dat wil zeggen de 

overeenstemming over de beurtgrenzen; 
2 de inhoud van de beurten die door beide beoordelaars gelijk 

gesegmenteerd zijn, dat wil zeggen overeenstemming over de 
genoteerde communicatieve gedragingen (blikrichting, vocalisa-
ties en spraak, gebaren en handelingen, mimiek); 

3 de pauzetijden (pauze < 1 sec of > 1 sec). 
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Tabel 4-8 Intersubjectieve overeenstemming transcriptie en segmentering in procenten. 

segmentering 

inhoud 

pauzetijden 

Karen 

92.68 

93-33 
95.00 

Laura 

94-21 

92-41 

92.41 

Yvette 

88.06 

91-73 
93.98 

gemiddeld 

91-65 

92-49 

93.80 

Omdat het hier niet gaat om overeenstemming over categoriale data kwamen 
andere methoden voor het berekenen van betrouwbaarheidscoëfficiënten, 
zoals Cohens kappa, niet in aanmerking. In Tabel 4-8 zijn de percentages over
eenstemming voor deze drie aspecten per kind weergegeven evenals de 
gemiddelde percentages over alle kinderen. Het gemiddelde percentage over-
eensternrning over alle kinderen en over alle aspecten bedroeg 92.65%. De cor
relatie tussen alle door beide beoordelaars genoteerde pauzetijden van 1 secon
de of langer bedroeg .99. Het verschil tussen de gemiddelde gescoorde tijden 
(0.03 seconde) was niet significant (1=^1.32, df=i55, 0=0.19). De effectgrootte 
van het verschil (het verschil gedeeld door de standaarddeviatie (Cohen, 1977)) 
was slechts .008. De conclusie kan luiden dat er een goede overeenstemming 
was tussen de beoordelaars voor wat betreft het gehanteerde transcriptie
systeem. 

4.6.2 De gesprekspatronenanalyse 

Het gebruikte analysemodel voor de gesprekspatronen (zie § 4.5.1) werd uitge
werkt en getoetst in het vooronderzoek en is voor een belangrijk deel geba
seerd op het systeem van light (1985). Reeds in het vooronderzoek bleek de 
betrouwbaarheid van dit systeem voldoende. In het kader van deze studie werd 
de beoordekarsovereenstemming opnieuw bepaald aan de hand van een deel 
van het onderzoeksmateriaal. 
Van in totaal twaalf transcripten (twee per kind per opnamesituatie) werden 
steeds 40 gesprekseenheden (aan het begin, in het midden of aan het eind van 
het transcript) door zowel de onderzoeker als de onderzoeksassistent gescoord. 
Dit betekent dat in totaal 480 eenheden opnieuw werden gescoord (160 per 
kind: 80 met de moeder en 80 met de groepsleidster). 
De overeenstemming is bepaald met betrekking tot de scoringen voor de retro
spectieve relaties (initiatiefbeurt, reactiebeurt, synchrone beurtkans, asynchro
ne beurtkans, zie Figuur 4-1). Het aantal gelijke scoringen is gedeeld door het 
totaal aantal scoringen. Bovendien is een wat conservatiever betrouwbaarheids-
coëfficiënt, Cohens kappa, berekend die corrigeert voor toevallige overeenstem
ming (Brennan & Prediger, 1981). De gevonden percentages overeenstemming 
en kappa's zijn vermeld in Tabel 4-9. De algehele kappa voor alle dubbel 
gescoorde eenheden bedroeg .80 bij een overeenstemming van 86.3%. Bere-
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Tabel 4-9 Intersubjectieve overeenstemming in de scoring van de gesprekspatronen (retro
spectieve relaties); percentages en Cohens kappa (K). 

Karen 

Laura 

Yvette 

totaal 

kind 

% 
8 6 4 

88.6 

88.8 

87.9 

IC 

.81 

.84 

.84 

.83 

volwassenen 

% 
86.1 

86.4 

81.3 

84.6 

K 

.69 

•75 

•63 

.69 

totaal 

% 
86.3 

87.5 
85.0 

86.3 

K 

.81 

.82 

.78 

.80 

kend over alle gesprekseenheden van de kinderen was de kappa .83 bij een over
eenstemming van 87.9% en bij de volwassenen .69 bij een overeenstemming 
van 84.6%. Deze resultaten zijn alleszins redelijk, zeker als men bedenkt dat 
Cohens kappa als een conservatieve overeenstemmingsmaat geldt Slechts de 
betrouwbaarheid van de scoring van de gesprekseenheden van de volwassenen 
is aan de lage kant (K= .69) vooral bij Karen (K= .69) en bij Yvette (K= .63). Dit 
lijkt vooral veroorzaakt door de sterk scheve verdeling over de categorieën bij de 
volwassenen. Met name beurtkansen komen bij de volwassenen slechts zelden 
voor. Dergelijke scheve verdelingen kunnen Cohens kappa sterk negatief beïn
vloeden. Het percentage overeenstemming is aanzienlijk (84.6%). 

4.6.j De taalvaardigheidsanalyse 

Voor de analyse van de taalvaardigheden (vormgebruik, bijdrage aan de pro
positie, symbolisch gehalte en complexiteit) is het systeem voor vormanalyse 
uit het vooronderzoek nader uitgewerkt en aangevuld (zie § 4.5.2 en Heim, 
2000). Voor deze studie is de beoordelaarsovereenstemming bepaald aan de 
hand van een deel van het onderzoeksmateriaal. Uit in totaal 18 transcripten 
(drie per kind per opnamesituatie) werden van elk kind 102 (6x17) beurten 
opnieuw gescoord en van elke partner per kind 51 (3x17) beurten. In totaal zijn 
612 beurten opnieuw gescoord. 
De overeenstemming is afzonderlijk bepaald met betrekking tot de volgende 
aspecten: 
1 de communicatievormen per beurt (wordt wel of niet gebruik 

gemaakt van respectievelijk spraak/vocalisatie, grafische symbo
len, gebaren, blikrichtingen, mimiek); 

2 de bijdrage aan de propositie per gescoorde vorm (volledig, com
plementair, ondersteunend); 

3 het symbolisch gehalte per gescoorde vorm (bevat wel of niet een 
of meer representationele symbolen); 

4 de complexiteit per löndbeurt (bevat wel of niet een of meer pro
posities bestaande uit meer dan één element). 
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Overeenstemmingspercentages en kappa's zijn te vinden in Tabel 4-10 en 
Tabel 4-11. In totaal werden in de 612 dubbel gescoorde beurten 774 commu
nicatievormen gebruikt die alle twee keer gescoord werden voor zowel de bij
drage aan de propositie als het symbolisch gehalte. De kappa's voor het totaal 
van alle dubbel gescoorde beurten bedragen .83 of meer en de overeenstem
ming is voor alle variabelen 95% of hoger. Hieruit kan geconcludeerd worden 
dat de betrouwbaarheid van de scoring voor alle bovengenoemde aspecten 
goed is. 
In Tabel 4-10 zijn zeven van de in totaal 35 kappa's lager dan .80. Dit betreft 
zonder uitzondering vormen die maar weinig gebruikt werden. Als de verhou
ding tussen de categorieën erg scheefis, bijvoorbeeld 95 keer niet gebruikt en 

Tabel 4-10 Intersubjectieve overeenstemming in de scoring van de communicatievormen; per
centages en Cohens kappa (K). 

Karen 

spraak/vocalisatie 

grafische symbolen 

gebaren 

blikrichtingen 

mimiek 

kind 

% 
lOO.O 

-
94.0 

lOO.O 

lOO.O 

K 

l.OO 

-
.88 

1.00 

l.OO 

volwassenen 

% 
100.0 

-
99.0 

-
99.0 

K 

l.OO 

~ 
.98 

-
.66 

totaal 

% 
lOO.O 

-
96.5 

-

99-5 

K 

l.OO 

--

•93 
-
.85 

Laura 

spraak/vocalisatie 

grafische symbolen 

gebaren 

blikrichtingen 

mimiek 

lOO.O 

-
96.1 

-
100.0 

1.00 

-
.92 

-
1.00 

l O O . O 

-
96.1 

100.0 

98.0 

1.00 

-

•9i 
l.OO 

•79 

100.0 

-
96.1 

-
99.0 

1.00 

~ 

•91 
-

•93 
Yvette 

spraak/vocalisatie 

grafische symbolen 

gebaren 

blikrichtingen 

mimiek 

98.0 

lOO.O 

96.0 

96.1 

96.1 

.96 

1.00 

•31 
.92 

•83 

100.0 

99.0 

95-1 
99.0 

94.2 

1.00 

•79 
.90 

.85 

•59 

99.0 

99-5 

95-5 

97-5 

95-1 

.98 

•94 

•87 

•94 

•75 
TOTAAL 

spraak/vocalisatie 

grafische symbolen 

gebaren 

blikrichtingen 

mimiek 

99-3 
lOO.O 

95-4 

98.7 

98.7 

•99 
l.OO 

.89 

.96 

.92 

l O O . O 

99-7 
96.7 

99-7 

97-1 

1.00 

.80 

•93 
.89 

.67 

99-7 
99.8 

96.0 

99.2 

97.8 

•99 

•95 

•9i 
.96 

•83 

Indien een vorm (bij een van de participanten) in het geheel niet voorkwam, is dit aangegeven met streepjes. In 

die gevallen is ook geen /cvan het totaal (de scores van kind en volwassene) bepaald. 

90 Nauwelijks sprekend 



Betrouwbaarheid 

zeven keer wel en een van de beoordelaars mist een van de zeven verschijnin
gen, dan wordt de waarde van de kappa sterk negatief beïnvloed, ook al is het 
overeensteromingspercentage nog steeds hoog. 

Tabel 4-11 Intersubjectieve overeenstemming in de scoring van de bijdrage aan de propositie en 
het symbolisch gehalte voor alle gescoorde communicatievormen en van de com
plexiteit voor aüe kindbeurten; percentages en Cohens kappa (K). 

Karen 

bijdrage propositie 

symbolisch gehalte 

complexiteit 

kind 

% 
96.4 

98.2 

ÏOO.O 

K 

.80 

.82 

volwassenen 

% 
94.8 

98.6 

K 

.81 

•97 

totaal 

% 
96.0 

98.4 

K 

.81 

•97 

Laura 

bijdrage propositie 

symbolisch gehalte 

complexiteit 

94-9 

97.0 

96.0 

•87 

•94 
.86 

96.2 

96.2 

.88 

.88 
95-5 
96.7 

.88 

•93 

Wette 

bijdrage propositie 

symbolisch gehalte 

complexiteit 

93.0 

99.1 

ÏOO.O 

•74 

•97 
i.oo 

94-4 
90.9 

•87 

•79 

93.8 

94.6 
83 

.89 

TOTAAL 

bijdrage propositie 

symbolisch gehalte 

complexiteit 

94.8 

98.1 

98.6 

.82 

•95 
.90 

95-T 

95-1 

.86 

.88 

95.0 

96.5 

.84 

•93 

Bij Karen werden alle beurten door beide beoordelaars als niet-complex gescoord waardoor geen K berekend kon 

worden. 
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