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6 DE COMMUNICATIEVORMEN 

De tweede hoofdvraag van dit onderzoek (zie Hoofdstuk 4) richt zich op de 
ontwikkeling van taalvaardigheden bij niet-sprekende kinderen. Om taal
vaardigheden te kunnen ontwikkelen, dienen de kinderen op de eerste plaats 
te beschikken over een adequaat communicatiesysteem. Op de tweede plaats 
moeten zij vaardigheden ontwikkelen om via OC-vormen hun bedoelingen 
duidelijk te maken. Het COCP-programma gaat ervan uit dat de volwassen 
communicatiepartners daarbij een belangrijke rol spelen. 
Dit hoofdstuk concentreert zich op de mogelijke invloed van de volwassen 
gesprekspartners op de ontwikkeling van taalvaardigheden bij de kinderen en 
op deze ontwikkeling zelf. In § 6.1 komt de vorm van het taalaanbod van de 
volwassen interactiepartners aan de orde, dat wil zeggen de resultaten van de 
analyse van communicatievormen en hun relatieve bijdrage aan de inhoud van 
de overgebrachte boodschap. In § 6.2 wordt de ontwikkeling bij de kinderen 
behandeld. Achtereenvolgens worden besproken: de communicatievormen die 
de kinderen gebruiken (§ 6.2.1), het gebruik van multimodahteit en de bijdra
ge van de gebruikte communicatievormen aan de propositionele inhoud 
(§ 6.2.2), de ontwikkeling van symbolische communicatie (§ 6.2.3) e n ^ e o n t" 
wikkeling van complexiteit (§ 6.2.4). 
Voor de analyse van de communicatievormen is een deel van het verzamelde 
onderzoeksmateriaal gebruikt: alle opnames uit de baseline, alle geconcen
treerde metingen postinterventie en postimplementatie, twee opnames uit het 
midden van de interventiefase en twee uit de implementatiefase (zie ook Tabel 
4-7 in § 4.5.3). Omdat de tijdsintervallen tussen de geanalyseerde metingen 
nogal uiteenlopen, is in dit hoofdstuk gekozen voor het presenteren van de 
resultaten in kolomgrafieken in plaats van ontwikkelingslijnen. Bij het bespre
ken van de verschillende variabelen zal steeds in de lopende tekst aangegeven 
worden wanneer gevonden verschillen statistisch significant zijn. Totaalover
zichten van alle uitgevoerde statistische significantietoetsen zijn opgenomen 
in Tabel F-3 tot en met Tabel F-6 in Bijlage F. 

6.1 Het taalaanbod van de volwassenen 

Het COCP-programma gaat ervan uit dat de aanwezigheid van OC-vormen in 
het taalaanbod van sprekende volwassenen van groot belang is voor de ver
werving van productieve taalvaardigheden via OC door niet-sprekende kinde
ren. Volwassenen worden dan ook geïnstrueerd om zoveel mogelijk hun 
spraak te ondersteunen met niet-gesproken communicatievormen en ook om 
regelmatig nonvocaal te communiceren, dat wil zeggen communicatieve bood
schappen over te brengen via OC-vormen zonder ondersteuning van gespro
ken taal. In Hoofdstuk 4 werd als hypothese H2.1 geformuleerd dat volwasse
nen na interventie een toename zullen laten zien in het gebruik van nonvoca-
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D E COMMUNICATIEVORMEN 

Ie communicatievormen, al dan niet gecombineerd met spraak. In de volgen
de subparagrafen zal eerst gerapporteerd worden welke communicatievormen 
de volwassenen gebruiken (§ 6.1.1) en vervolgens welke bijdrage de gebruikte 
vormen leverden aan de inhoud van proposities (§ 6.1.2). 

6.1.1 De communicatievormen van de volwassenen 

Zoals in § 4.5.2 werd beschreven, worden bij de analyse van de communica
tievormen de volgende categorieën onderscheiden: 
voc vocalisatie/spraak, 
GRAF selectie van grafische symbolen (foto's, Bliss-symbolen), 
GEB gebaren, 
BR blikrichting, 
MIM gezichtsuitdrukking. 

In alle geanalyseerde opnames zijn alle beurten van de volwassenen gescoord 
voor alle vormen die in die beurt gebruikt zijn. Meer dan één vorm kan 
gebruikt zijn in dezelfde beurt, dus de bovenstaande categorieën sluiten elkaar 
niet wederzijds ui t 
In Figuur 6-1 is weergegeven hoe in de verschillende opnames de verhouding 
is tussen beurten waarin de volwassene alleen via spraak communiceert en de 
beurten waarin ook niet-gesproken vormen worden gebruikt, uitgesplitst naar 
beurten waarin uitsluitend nonvocale vormen zijn gebruikt en beurten waarin 
nonvocale vormen gecombineerd met spraak worden gebruikt. In deze grafie
ken zijn geen spectaculaire veranderingen te zien. Wel is het percentage beur
ten waarin uitsluitend nonvocale vormen gebruikt worden na interventie bij 
alle partners toegenomen. Het verschil tussen fase I, baseline, en fase III, post-
interventie, is bij alle drie de kinderen voor dit aspect statistisch significant 
(Karen: F(i,7)=i4.55, p=.oo7, Laura: F(I ,9)=42.8I , p=.ooo, Yvette: F(i,9)=244i, 
p=.ooi). 
Bij Karen komt dit effect van de interventie geheel op conto van de groepsleid
ster, hetgeen ook blijkt uit een significant interactie-effect (F(i,7)=i4.55, 
p=.oo7). Het verschil tussen de twee opnamesituaties is bovendien zowel bij 
vergelijking van fase I met fase III significant (F(i,7)=3<).56, p=.ooo), als ook 
bij de vergelijking van fase III met fase V (F(i,6)=7.97, p=.03o). 
Ten slotte verschillen bij Karen moeder en groepsleidster ook significant van 
elkaar met betrekking tot het gebruik van nonvocale vormen in combinatie 
met spraak (russen fase I en III: F(I,7)=9.OI, p=.02o) en tussen fase III en V: 
F(I ,6)=IO.25, p=.oi9). 

De groepsleidster gebruikt ook bij de andere twee kinderen minder vaak alleen 
spraak dan de moeders. Het verschil tussen partners is bij vergelijking tussen 
fase I en fase III volgens ANOVA significant bij zowel Laura (F(i,9)=i7.83, 
p =.002) als Yvette (F(i,<))=i6.29, p=.oo3). Dit wordt echter niet bevestigd door 
de KW-toets (Laura: X2=3-02, df=i, p=.o82, Yvette: X2=3-82> df=I» P=-°5r)-
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Het taalaanbod van de volwassenen 

Figuur 6-1 Proporties van vocale, nonvocale en gecombineerde beurten bij de volwassen com
municatiepartners. I=baseline, II=interventie, III=postinterventie, IV=implementa-
tie, V=postimplementatie. Horizontaal is de leeftijd van het kind aangegeven in 
maanden*. 
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Omdat bij de moeder van Yvette het percentage beurten met alleen spraak in 
fase V lager is dan in fase III, terwijl bij de groepsleidster dit percentage in fase 
V juist weer iets is toegenomen, werd bij de statistische toetsing voor de ver
gelijking tussen fase III en fase V een significant interactie-effect gevonden 
voor onderzoeksfase en opnamesituatie (F(i,8)=5.62,0=0.45). Ten slotte werd 
bij Laura nog een significant interactie-effect gevonden bij vergelijking van 
fase I met fase III met betrekking tot het gecombineerd gebruik van spraak en 
nonvocale vormen (F(i,9)=5-36, p=.046). Dit komt omdat Laura's moeder min-
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der beurten gaat produceren waarin ze spraak combineert met nonvocale vor
men, terwijl dergelijke combinatiebeurten bij de groepsleidster juist toene
men. 
Verder is in Figuur 6-1 te zien dat de groepsleidster bij Laura vaker alleen 
spraak gebruikt dan bij de twee andere kinderen. Dit houdt vermoedelijk ver
band met de toenemende spraakmogelijkheden van dit kind in de loop van het 
onderzoek (zie § 6.2.1). Van de moeders is er alleen bij de moeder van Yvette 
in deze grafieken enige verandering waar te nemen die bestaat uit een toena
me van het gebruik van nonvocale vormen al dan niet in combinatie met 
spraak. 
Interessant is het natuurlijk om te bekijken welke nonvocale vormen de vol
wassenen gebruiken in plaats van en simultaan met hun gesproken uitingen. 
In Tabel 6-1 zijn de gemiddelde percentages van het totaal aantal beurten te 
vinden waarin de volwassenen gebruikmaken van de onderscheiden commu
nicatievormen. Omdat in één beurt meerdere vormen naast elkaar gebruikt 
kunnen worden, kan de som van de percentages groter zijn dan 100. 
Bij Karen zien we een geleidelijke toename van het gebruik van gebaren door 
zowel haar moeder als door de groepsleidster. Daarbij valt op dat de groeps
leidster vanaf de baselinemeungen veel vaker gebruikmaakt van gebaren dan 
de moeder dat doet. Terwijl de verschillen tussen onderzoeksfasen met betrek
king tot het gebruik van gebaren in de interactie met Karen niet significant blij
ken te zijn, zijn de verschillen tussen communicatiepartners dat wel, zowel bij 
vergelijking van fase I met fase III (F(i,7)=i5.85, p=.oo5) als bij vergelijking 
van fase III met fase V (F( I ,6)=22.6I , p=.oo3). Na interventie gebruikt de 
groepsleidster bij Karen ook een enkele keer een grafisch symbool. Dat geen 
van de communicatiepartners met Karen gebruikmaakt van de blikrichting is 
gezien het problematische oogcontact niet verwonderlijk (zie § 4.3). 
Terwijl het gebruik van gebaren bij de groepsleidster in de interactie met Laura 
toeneemt na interventie, neemt het gebruik van gebaren door de moeder van 
Laura juist af. Toch is er geen sprake van een significant interactie-effect, het
geen samenhangt met fluctuaties in de opnames (zie de hoge standaarddevia
ties bij de categorie gebaren). In de loop van de onderzoeksperiode vertoont de 
spraakontwikkeling van Laura een duidelijk stijgende lijn (zie § 6.2.1). En hoe
wel haar spraak voor de meeste communicatiepartners slecht verstaanbaar 
blijft, verstaat haar moeder haar heel goed. Mogelijk vormt dit de verklaring 
voor het feit dat in de communicatie met moeder de gesproken taal steeds 
meer op de voorgrond komt te staan. Overigens werden bij Laura met betrek
king tot de afzonderlijke nonvocale communicatievormen geen significante 
verschillen gevonden tussen onderzoeksfasen of communicatiepartners. 
Bij Yvettes moeder neemt niet alleen het gebruik van gebaren enigszins toe, 
maar ook het gebruik van grafische symbolen. Bij de groepsleidster in interac
tie met Yvette neemt het gebruik van gebaren af, maar neemt het gebruik van 
de andere nonvocale vormen, met name grafische symbolen en gezichtsuit-
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Tabel 6-1 Gemiddelde percentages (M) gebruikte communicatievormen van het totaal aantal 
beurten van de volwassenen en standaarddeviaties (s), n = totaal aantal beurten vol
wassene*. I=baseline, HI=postinterventie, V=postimplementatie. 

Karen 

spraak/vocalisatie 

grafische symbolen 

gebaren 

blikrichtingen 

mimiek 

Laura** 

spraak/vocalisatie 

grafische symbolen 

gebaren 

blikrichtingen 

mimiek 

Wette 

spraak/vocalisatie 

grafische symbolen 

gebaren 

blikrichtingen 

mimiek 

moeder 

1 

M s 

n=i42 

100.00 

14.64 10.44 

0.51 1.02 

n=28i 

100.00 

56.96 20.41 

0.35 0.70 

2.80 3.02 

n=292 

99.26 1.47 

45.16 10.71 

1.83 3.68 

I I I 

M s 

n=io8 

100.00 

21.48 3.56 

2.00 2.83 

n=i94 

96.42 0.33 

33.20 23.84 

i .o i 0.90 

1.13 0.98 

n=i83 

95.38 2.68 

4.70 4.29 

48.68 15.17 

2.23 1.04 

3.03 4.10 

V 

M s 

11=151 

98.75 1.09 

27.42 12.73 

11=151 

92.51 2.01 

n.86 6.74 

52.04 12.54 

1.14 0.99 

groepsleidster 

1 

M s 

n=i52 

97.36 3.15 

38.11 11.63 

2.04 3.53 

n=i5i 

97.99 0.25 

30.28 2.5s 

7.53 10.21 

n=i57 

95.87 3.58 

60.50 4.04 

3.91 2.25 

I I I 

M s 

n=93 

89.24 0.49 

1.04 1.47 

57-43 19-35 

n=i34 

92.73 2.53 

0.67 1.15 

52.58 17.63 

0.67 1.15 

6.50 6.06 

n=i27 

87.76 1.68 

8.27 1.85 

46.21 10.80 

3.99 0.99 

10.56 11.15 

V 

M s 

n=n6 

88.43 9-95 

2.59 2.51 

69.54 " -39 

4.26 2.81 

n-145 

92-75 4-35 

2.44 422 

43.58 8.79 

1.90 1.85 

10.06 4.54 

* De percentages in deze tabel tellen niet op tot ïoo, omdat in één beurt verschillende vormen gebruikt kunnen 

zijn. 

* * Van Laura zijn geen postimplementatiegegevens beschikbaar. 

drukkingen, toe. Zowel met betrekking tot het gebruik van grafische symbolen 
als het gebruik van de blikrichting is er bij vergelijking tussen fase I en fase III 
een significant effect van onderzoeksfase (grafische symbolen: F(i,<))=27.68, 
p=.ooi en blikrichting: F(i,o,)=68.c>7, p=.ooo). Tussen fase III en fase V neemt 
het gebruik van grafische symbolen bij de moeder van Yvette verder toe, terwijl 
het percentage bij de groepsleidster naar beneden gaat. Dit veroorzaakt een 
significant interactie-effect (F(i,8)=5.9Ó, p=o.4i). 

6.1.2 De bijdrage van communicatievormen aan de propositionele inhoud 

Voor de volwassenen is op beurtniveau geanalyseerd of de gebruikte vormen 
een volledige propositie representeren dan wel een uniek (complementair) of een 
overlappend (ondersteunend) deel van de propositie (zie § 4.5.2). Zoals al uit 
Tabel 6-1 in de vorige paragraaf bleek, vormen gebaren verreweg de frequentst 
gebruikte categorie binnen de nonvocale communicatievormen. Gezien de 
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Tabel 6-2 Gemiddelde percentages (M) beurten en standaarddeviaties (s) van het totaal aan
tal beurten, waarin volwassenen nonvocale vormen gebruiken voor een volledige pro
positie, n = totaal aantal beurten volwassene. 

Karen thuis 

Karen centrum 

Laura thuis4" 

Laura centrum 

Wette thuis 

Yvette centrum 

1 = baseline 

n M s 

142 4.49 3.23 

152 20.39 13-7S 

281 19.35 n-&9 

151 13.52 6.46 

292 6.52 3.69 

157 24.29 9.73 

III = postinterventie 

n M s 

108 10.03 2.88 

93 33°6 mS 

194 i9-o8 1549 

134 24.70 8.14 

183 13.92 2.58 

127 32.53 70.63 

V = postimplementatie 

n M s 

151 n.36 i2.4g 

116 39.91 6.46 

151 22.53 &^9 

145 21.76 5.26 

* Van Laura zijn geen postimplementatiegegevens beschikbaar. 

kleine aantallen van de overige categorieën, zijn voor de analyse van de bijdra
ge die deze vormen leveren aan de propositionele inhoud alle nonvocale vor
men samengevoegd tot één categorie. In Tabel 6-2 zijn de gemiddelde per
centages vermeld van beurten waarin de volwassenen een niet-gesproken com
municatievorm gebruiken om een volledige propositie uit te drukken. 
De meest duidelijke veranderingen zien we bij Karen en dan vooral bij de 
groepsleidster: er is sprake van een duidelijke toename in het gebruik van non
vocale communicatievormen om een volledige propositie over te dragen. Bij 
Karens moeder zien we ook een dergelijke toename, maar minder sterk. Bij 
statistische toetsing blijkt er geen sprake te zijn van een significant effect van 
interventie respectievelijk implementatie, maar wel van opnamesituatie of 
communicatiepartner. Het situatie-effect in de eerste analyse (I tegenover III) 
is F(i,7)=n.79, p=.on; in de tweede (III tegenover V) is F(i,6)=i7.34, p=.oo6. 
De toename van het gebruik van nonvocale vormen voor volledige proposities 
viel bij Karen te verwachten gezien het feit dat Karen vaak slecht reageert op 
gesproken communicatie. In het interventieprogramma voor Karen is daarom 
veel aandacht besteed aan manieren om op een nonvocale manier oogcontact 
uit te lokken en te belonen. 

Bij Laura is ook een toename te zien in het gebruik van nonvocale vormen 
door de groepsleidster. Het gebruik van vooral gebaren hangt hier samen met 
het modelleren van gebaren met de bedoeling de gebarenproductie bij Laura 
te stimuleren. Verschillen tussen fasen of communicatiepartners waren bij 
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Laura niet significant. Evenmin was er sprake van een significant interactie
effect. 
Bij Yvette zien we zowel bij de moeder als bij de groepsleidster tussen baseli
ne en postinterventie een toename in het gebruik van nonvocale vormen om 
een volledige propositie uit te drukken. Daarbij valt opnieuw op dat de 
gemiddelden bij de groepsleidster duidelijk hoger liggen dan bij de moeder, 
althans in fase I en fase III. Dit verschil, dat we ook bij Karen zagen, is sta
tistisch significant (F(i,9)=2o.2i, p=.ooi). Yvette kan zelf niet (leren) gebaren, 
dus het modelleren van deze communicatievorm is vanuit dat oogpunt niet 
zinvol. Toch zijn de gebaren ook bij haar communicatiepartners de frequent
ste categorie (zie Tabel 6-1) en bestaat de categorie nonvocale volledige propo
sities voor het overgrote deel uit gebaren. In meer algemene zin kan het 
gebruik van gebaren bij Yvette wel gunstig zijn om te demonstreren dat niet-
gesproken communicatie positief gewaardeerd wordt 

6.2 De ontwikkeling van taalvaardigheden via Ondersteunde 
Communicatie 

In Hoofdstuk 4 is uiteengezet dat het onderzoek naar de ontwikkeling van 
taalvaardigheden bij de kinderen in de eerste plaats bestaat uit een beschrij
ving van de manier waarop de kinderen communiceren, dat wil zeggen de 
communicatievormen die zij gebruiken, en de veranderingen die daarin 
plaatsvinden in de loop van de ontwikkeling. Van belang is immers vooral dat 
niet-sprekende kinderen meer gaan communiceren en complexere bood
schappen leren uitdrukken en niet zozeer welke vorm zij daarvoor kiezen. Te 
meer niet, daar de meest geschikte vorm per kind sterk verschilt, afhankelijk 
van vooral de motorische mogelijkheden. Het is dan ook moeilijk om algeme
ne voorspellingen te doen ten aanzien van veranderingen op dit aspect in de 
vorm van toetsbare hypothesen. In § 6.2.1 worden de communicatievormen 
die de kinderen gebruiken en de veranderingen daarin gedurende de onder
zoeksperiode beschreven. De daaropvolgende paragraaf (§ 6.2.2) bevat een 
gedetailleerde beschrijving van de multimodale proposities, dat wil zeggen het 
gebruik van meerdere vormen naast elkaar om één propositie uit te drukken. 
Aandacht wordt besteed aan de soort combinaties die de kinderen maken en 
de rol die elke afzonderlijke vorm dan speelt bij het overbrengen van de pro-
positionele inhoud. 
In de laatste twee subparagrafen § 6.2.3 e n § 6.2.4 komt de toetsing van de in 
Hoofdstuk 4 geformuleerde hypothesen H2.2 over de toename van representa-
tionele symbolen en H2.3 over de toename van complexe proposities aan bod. 

6.2.1 De communicatievormen van de kinderen 

Bij de analyse van de communicatievormen van de kinderen is hetzelfde cate-
gorieënschema als bij de volwassenen gebruikt (zie § 6.1). Het verschil is dat 
bij de kinderen de analyse niet alleen plaatsvond op het niveau van de com-
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Figuur 6-2 Communicatievormen gebruikt door de kinderen in interactie met hun moeder als 
percentages van het totaal aantal proposities (=n). I=baseüne, II=interventie, 
III=postinterventie, IV=implementatie, V=postimplementatie. Horizontaal is de 
leeftijd van het kind aangegeven in maanden*. 

Karen thuis 

vocalisatie/spraak grafische symbolen 

Door afronding ontstaat soms een gelijk aantal maanden. 
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De ontwikkeling van taalvaardigheden via Ondersteunde Communicatie 

municatieve beurt, maar ook op het niveau van de propositie. Dit laatste is 
vooral gebeurd om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van structurele en lin
guïstische complexiteit (zie § 4.5.2). 
De resultaten van de analyse van de communicatievormen die de kinderen 
gebruiken in de onderzochte periode zijn grafisch weergegeven in Figuur 6-2 
en Figuur 6-3. De percentages in deze figuren komen boven de honderd omdat 
in één propositie meerdere vormen gecombineerd kunnen worden. 
In Figuur 6-2 is te zien dat Karen in de thuissituatie in vrijwel alle opnames 
vooral stemgeluid/spraak gebruikt om te communiceren, hoewel het gebruik 
hiervan na de baseline iets lager ligt Uit Figuur 6-3 waar de gegevens van de 
centrumopnames zijn weergegeven, blijkt dat Karen in de interactie met de 
groepsleidster haar stem veel minder gebruikt. Het gebruik van gebaren komt 
vrij veel voor gedurende de gehele onderzoeksperiode. In de centrumopnames 
gebruikt Karen nog een stuk vaker gebaren dan in de thuisopnames. In het 
centrum komen gebaren op de eerste plaats en (spraak) geluid op de tweede. 
De overige communicatievormen komen in beide onderzochte situaties bij 
Karen slechts sporadisch voor. Er werd bij Karen voor geen enkele vorm een 
statistisch significant effect van onderzoeksfase gevonden (zie Tabel F-5 in Bij
lage F). Het verschil tussen de beide opnamesituaties met betrekking tot het 
gebruik van spraak/vocalisatie was wel statistisch significant, zowel in de ana
lyse I tegenover III (F(i,7)=n.42, p=.oi2) als in de analyse III tegenover V 
(F(i,6)=8.77, p=.025). Ook met betrekking tot het gebruik van gebaren werd 
een dergelijk statistisch significant effect van opnamesituatie gevonden (voor I 
tegenover III: ¥(i,y)=y.y6, p=.027 en voor III tegenover V: F(i,6)=i5.04, 
p=.oo8). 
Laura gaat tijdens de baseline al steeds beter praten. Het gebruik van gespro
ken taal neemt in de thuisopnames toe tot zo'n 90% van de proposities en 
blijft gedurende de rest van de onderzoeksperiode ongeveer op dat niveau. De 
toename van gesproken proposities gaat aanvankelijk samen met een afname 
in het gebruik van gebaren. Opvallend is dat het gebarengebruik in de laatste 
drie opnames weer toeneemt tot ongeveer het beginniveau, terwijl Laura net 
zoveel blijft spreken. De bier geschetste ontwikkeling vinden we niet duidelijk 
terug in de grafiek van Laura in de centrumsituatie (Figuur 6-3). In deze situ
atie maakt Laura veel vaker gebruik van gebaren en minder van gesproken taal 
dan in de thuisopnames. Dit zou te maken kunnen hebben met het feit dat 
Laura's moeder haar spraak aanzienlijk beter verstaat dan de groepsleidster, 
zoals ook al in § 6.1.1 besproken werd. Kennelijk past Laura haar manier van 
communiceren aan deze omstandigheid aan, hetgeen op zichzelf van pragma
tische taalvaardigheid getuigt. Omdat de veranderingen in de thuissituatie al 
tijdens de baseline inzetten en omdat het beeld in de centrumopnames nogal 
fluctueert, kon bij Laura geen enkel statistisch significant effect aangetoond 
worden, noch van onderzoeksfase noch van opnamesituatie. 
Yvette laat van de onderzoekskinderen de grootste variatie zien aan gebruikte 
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Figuur 6-} Communicatievormen gebruikt door de kinderen in interactie met de groepsleidster 
als percentages van het totaal aantal proposities (=n). I=baseline, H=interventie, 
HI=postinterventie, IV=implementatie, V=postimplementatie. Horizontaal is de 
leeftijd van het kind aangegeven in maanden*. 
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communicatievormen. Bovendien is bij haar de sterkste verandering zicht
baar na interventie, het meest opvallend in de thuisopnames. In de baseline-
metingen is in beide situaties vocaliseren voor Yvette de belangrijkste com
municatievorm, hoewel zij geen enkel verstaanbaar woord kan produceren. 
In de meting bij 43 maanden is het gebruik van vocalisaties sterk afgenomen. 
In het kader van de interventie krijgen de communicatiepartners van Yvette 
instructie en begeleiding bij het leren herkennen van het blikrichtinggedrag 
van Yvette en leren zij daar op een adequate manier op te reageren. Het feit 
dat vanaf dat moment het communiceren via blikrichtingen effect heeft voor 
Yvette betekent kennelijk een grote stimulans om deze strategie vaker toe te 
passen. Het resultaat is dat de blikrichting de belangrijkste communicatie
vorm wordt voor Yvette en dit geldt voor beide onderzochte interactiesituaties. 
In dezelfde periode krijgt Yvette de beschikking over haar eerste set grafische 
symbolen en het gebruik van deze communicatievorm neemt dan ook toe. In 
de centrumopnames blijft het percentage proposities met grafische symbolen 
vrij laag, maar in de thuisopnames stijgt het geleidelijk naar rond de 30% 
postimplementatie. Bij vergelijking van fase I met fase III werden bij Yvette 
verschillende statistisch significante effecten van onderzoeksfase gevonden. 
Zo is de afname van de vocalisaties significant (F(i,9)=88.77, p=.ooo), even
als de afname van het gebruik van mimiek (F(i,<))=i4.99, p=.oo4). Verder is 
zowel de toename van grafische symbolen significant (F(i,9)=2i.42, p=.ooi), 
als de toename van blikrichtingcommunicatie (F(i,9)=52.74, p=.ooo). Aange
tekend dient te worden dat deze analyses onderling enigszins afhankelijk 
zijn. 

6.2.2 Multimodaliteit en de relatieve bijdrage van communicatievormen 
aan de propositionele inhoud 

In de voorgaande paragraaf kwam aan de orde dat voor het uitdrukken van 
één propositie meerdere communicatievormen gebruikt kunnen worden. Het 
gebruik van meerdere vormen naast elkaar om één propositie uit te drukken 
wordt aangeduid met de term multimodaliteit en vormt een belangrijk ken
merk van OC (zie § 2.3.2). In Figuur 6-4 zijn de resultaten te vinden van de 
analyse van het gebruik van multimodaliteit door de onderzoekskinderen in 
de twee onderzochte interactiesituaties. Het totaal van de gestapelde kolom
men in deze figuur geeft het percentage proposities aan waarin twee of drie 
vormen gebruikt worden om samen één propositie uit te drukken. Het 
gebruik van vier verschillende vormen voor één propositie kwam in het 
onderzoeksmateriaal niet voor. Omdat de percentages soms gebaseerd zijn op 
(zeer) kleine aantallen, is boven elke kolom het bijbehorende absolute getal 
aangegeven. Dit geldt eveneens voor alle volgende kolomgrafieken in dit 
hoofdstuk. 

Vervolgens is voor alle multimodale proposities per gebruikte communicatie
vorm vastgesteld welke bijdrage deze vormen leveren aan de inhoud van de 
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propositie (zie Hoofdstuk 4, § 4.5.2 en Figuur 4-2). Bij het vaststellen van deze 
bijdrage zijn drie categorieën onderscheiden: volledig (de vorm drukt de pro
positie volledig uit), ondersteunend (de uitgedrukte inhoud is gelijk aan een deel 
van de inhoud uitgedrukt door een of meer andere gebruikte vormen of heeft 

Figuur 6-4 Multimodale proposities en de aard van hun constructie (combinaties van volledig, 
complementair en ondersteunend), als percentages van het totaal aantal proposities 
(=n) met boven elke kolom het bijbehorende absolute aantal. I=baseline, II=inter-
ventie, III=postinterventie, IV=implementatie, V=postimplementatie. Horizontaal 
is de leeftijd van het kind aangegeven in maanden*. 
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een paralinguïstische functie) en complementair (de vorm drukt een uniek deel 
van de propositie uit en voegt daarmee inhoud toe om de propositie compleet 
te maken; de uitgedrukte inhoud kan, maar hoeft niet gedeeltelijk te overlap
pen met de inhoud die door een andere vorm wordt uitgedrukt). 
Doordat de verschillende vormen waaruit multimodale proposities zijn opge
bouwd een verschillende bijdrage aan de inhoud van de propositie als geheel 
kunnen leveren, ontstaan er ook verschillende soorten constructies. Zo kan de 
ene vorm de propositie volledig uitdrukken, terwijl de andere vorm in een 
ondersteunende functie gebruikt wordt. Of er zijn twee vormen die elk een 
essentieel deel van de propositie uitdrukken, terwijl de derde vorm uitsluitend 
ondersteunend gebruikt wordt. Indien de gebruikte vormen ieder een essenti
eel deel van de propositie uitdrukken, is er sprake van een meerelementuiting 
en tevens van multimodale linguïstische complexiteit (vergelijk § 2.3.3 e n 

§ 4.5.2). De ontwikkeling met betrekking tot complexe proposities, zowel uni-
modaal als multimodaal, wordt nader besproken in § 6.2.4. 
In Figuur 6-4 zijn de verschillende soorten multimodale constructies aange
geven binnen elke kolom. In het materiaal kwamen zes verschillende con
structies voor, zoals ook te zien is aan de legenda onder aan de grafieken. In 
de grafieken van Karen in Figuur 6-4, zien we in beide situaties een redelijk 
grote variatie in het voorkomen van multimodale proposities (van 0% bij 62 
maanden in het centrum tot 57.1% van alle proposities bij 48 maanden thuis). 
Er zijn geen statistisch significante verschillen tussen onderzoeksfasen of 
opnamesituaties (zie Tabel F-5 in Bijlage F). In het overgrote deel van Karens 
multimodale proposities drukt de ene vorm de propositie volledig uit, terwijl 
de andere vorm een ondersteunende functie heeft (de categorie 
'volledig+ondersteunend' in de grafieken). In de centrumopnames is slechts 
één propositie die door beide vormen volledig wordt uitgedrukt ('volledig+vol-
ledig') en eveneens één propositie waarin de ene vorm de door de andere vorm 
uitgedrukte inhoud completeert ('complementair+complementair'). In de 
thuisopnames komen beide combinaties iets vaker voor (respectievelijk zeven 
keer en vier keer over alle opnames). In het enige geval waarin drie vormen 
gebruikt zijn in de thuisopname bij 66 maanden, betreft het één vorm die de 
propositie volledig uitdrukt terwijl de beide andere vormen een overlappend 
deel uitdrukken ('volledig+ondersteunend+ondersteunend'). 
Welke vormen Karen combineert in haar multimodale proposities is weerge
geven in Tabel 6-3. Alle 86 multimodale proposities op één na bestaan uit 
combinaties met vocalisatie/spraak, meestal vocalisaties met gebaren (73.3% 
van alle multimodale proposities). Er zijn geen duidelijke veranderingen in 
voorkeurcombinaties in de onderzochte periode. In het gehele geanalyseerde 
materiaal van Karen komt slechts één combinatie voor van drie verschillende 
communicatievormen (vocalisatie, blikrichting, mimiek). 
Laura produceert vanaf het begin in beide interactiesituaties multimodale 
proposities, variërend van 10.7 tot 43.2% van alle proposities (zie Figuur 
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Tabel 6-3 Percentages multimodale combinaties van het totaal aantal multimodale proposities 
in aüe geanalyseerde opnames, n = aantal proposities, voc = vocalisatie/spraak, 
GRAF = grafische symbolen, GEB = gebaren, BR = blikrichting MM = gezichtsuit
drukking. 
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6-4). In de centrumopnames van Laura blijft het percentage multimodale 
proposities vrij stabiel, terwijl er in de thuissituatie sprake lijkt van iets meer 
variatie. Overigens verschillen noch de verschillende onderzoeksfasen noch 
de twee opnamesituaties statistisch significant van elkaar (zie Tabel F-5 in 
Bijlage F). 
Ook Laura gebruikt in haar multimodale proposities vaak één vorm om de pro
positie volledig uit te drukken, terwijl de tweede vorm een deel van dezelfde 
inhoud uitdrukt. Maar zij gebruikt ook in beide situaties frequent de strategie 
om dezelfde inhoud met twee verschillende vormen (meestal spraak en geba
ren) uit te drukken ('volledig+volledig'). Als de ene vorm niet begrepen wordt, 
dan is er altijd nog een mogelijkheid dat de andere vorm begrepen wordt, zou 
haar achterliggende gedachte kunnen zijn. Gezien haar slechte verstaanbaar
heid is dit over het algemeen een efficiënte strategie. Op een enkele uitzonde
ring na gaat het bij de combinatie 'volledig+volledig' om uitingen die uit één 
betekeniselement bestaan (bijvoorbeeld "auto" + WIJST —»auto), dat wil zeggen 
niet-complexe proposities (zie § 6.24). Verder komt het bij Laura ook voor dat 
beide vormen elkaar aanvullen en dus beide essentiële inhoud uitdrukken 
('complementair+complementair'). Deze strategie gebruikt Laura in interactie 
met de groepsleidster iets vaker dan in interactie met haar moeder. In de com
binaties van drie vormen worden twee vormen meestal gebruikt om de propo-
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sitionele inhoud die de derde vorm volledig uitdrukt, te ondersteunen. Slechts 
in één van dergelijke combinaties completeren twee vormen eikaars inhoud, 
terwijl de inhoud uitgedrukt door de derde vorm volledig overlappend is ('com-
plementair+complementair+ondersteunend'). 
Gezien het beeld van Laura's vormgebruik dat eerder uit Figuur 6-2 en 
Figuur 6-3 naar voren kwam, is het niet verrassend dat de meest gebruikte 
combinatie bij Laura bestaat uit gesproken taal met gebaren: 85.9% van alle 
multimodale proposities in de thuissituatie en 82% in de centrumopnames 
(zie Tabel 6-3). In ongeveer een kwart van deze combinaties drukken beide 
vormen de propositie volledig uit en in een ander kwart worden beide vormen 
complementair gebruikt. In de resterende helft gaat het om de constructie 
'volledig+ondersteunend'. In het merendeel, namelijk 73% van deze con
structies, drukken de gebaren de volledige propositie uit en de spraak een 
overlappend deel van de propositie. Het gaat dan veelal om het aanwijzen van 
een voorwerp in combinatie met een deiktisch woord (bijvoorbeeld "die" + 
WIJST -»boek). 

Het gebruik van drie vormen om één propositie uit te drukken komt in totaal 
bij Laura zesmaal voor: vijf combinaties van spraak, gebaren en mimiek en één 
combinatie van spraak, gebaar en blikrichting. De toename in het gebruik van 
gebaren in de laatste metingen in de thuisopnames die hiervoor al aan de orde 
kwam, loopt parallel met een toename van de multimodale proposities in de 
laatste drie thuismetingen (zie Figuur 6-4). Misschien kan hier een verband 
verondersteld worden met de ontwikkeling van linguïstische complexiteit, dat 
wil zeggen het gebruik van meerdere elementen om één propositie uit te druk
ken, die hierna in § 6.2.4 besproken zal worden. 
In alle opnames van Yvette komen we multimodale proposities tegen, varië
rend van 2.9 tot 47.6% van alle proposities (zie de gestapelde kolommen in de 
grafieken van Yvette in Figuur 6-4). Het gebruik van multimodaliteit varieert 
in de onderzochte periode zowel in de thuismetingen als in de centnirnrnetin-
gen. Er is een tijdelijke afname in multimodaliteit te zien - het sterkst in de 
thuissituatie - die samenvalt met de opvallende toename in het gebruik van de 
blikrichting en de afname van de vocalisaties (zie Figuur 6-2 en Figuur 6-3). 
Bij statistische toetsing van deze verschillen tussen fase I en fase III komt een 
significant effect van fase naar voren (F(I ,9)=I6.75, p=.oo3), maar niet van 
opnamesituatie (F(i,9)=o.76, 0=405). Het feit dat de communicatiepartners 
van Yvette al snel in de interventieperiode leren om meer aandacht te hebben 
voor de nonvocale communicatie van Yvette zal het gebruik van blikrichting
communicatie zeker bevorderd hebben. Het vormt mogelijk ook een verkla
ring voor de afname in multimodaliteit: de vocalisaties van Yvette in de eerste 
opnames hebben voornamelijk de functie om de aandacht van de communi
catiepartners op zich te richten. Omdat zowel moeder als groepsleidster gevoe
liger worden voor het kijkgedrag van Yvette, is het maken van geluid om aan
dacht te krijgen veel minder nodig. Het gebruik van blikrichtingcomniunicatie 
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is succesvol geworden. Een andere verklaring zou kunnen zijn dat de (tijde
lijke) afname van multimodaliteit in verband staat met andere aspecten van de 
ontwikkeling, zoals het verschijnen van representationele symbolen (grafische 
symbolen en symbolische blikrichtingen) en de opkomst en groei van com
plexiteit (zie de paragrafen hierna). 
In de meeste multimodale proposities gebruikt Yvette één van de vormen om 
de volledige propositionele inhoud over te brengen (zie Figuur 6-4). In deze 
gevallen gebruikt ze de tweede vorm om de inhoud te ondersteunen. Vormen 
die geïdentificeerd zijn als ondersteunend dienen bij Yvette vooral een para
linguïstische functie, dat wil zeggen ze zijn bedoeld om de aandacht te richten 
op een referent of om andere elementen van de boodschap te benadrukken. In 
het materiaal van Yvette zijn slechts zes voorbeelden van het gebruik van twee 
vormen die beide één propositie volledig uitdrukken ('volledig+volledig'). In al 
deze gevallen gaat het om niet-complexe proposities. Het complementair 
gebruik van twee verschillende vormen verschijnt voor het eerst bij 43 maan
den in de centrumopname en betreft met name combinaties van grafische 
symbolen en blikrichtingen. 
Combinaties met vocalisaties (geen spraak) komen in de multimodale propo
sities van Yvette het meeste voor: 88.6% van alle multimodale proposities in 
de thuisopnames en 75.6% van alle multimodale proposities in de centrum
opnames (zie Tabel 6-3). Zoals verwacht kon worden op grond van het beeld 
dat uit Figuur 6-2 en Figuur 6-3 naar voren komt, bestaat de meest gebruikte 
combinatie bij Yvette uit vocalisatie(s) gecombineerd met blikrichtingen) 
(48% in de opnames met Yvettes moeder en 45.9% in de opnames met de 
groepsleidster). Na interventie gaat Yvette ook grafische symbolen combineren 
met blikrichtingen om proposities te vormen. Combinaties van drie verschil
lende communicatievormen komen sporadisch voor: in totaal vijf proposities 
in de thuisopnames en slechts één in de centrumopnames. 
De overgang van vocaliseren naar blikrichtingcommunicatie als belangrijkste 
communicatievorm voor Yvette is al in § 6.2.1 besproken. In de eerste twee 
opnames gebruikt zij haar stemgeluid vooral om een volledige propositie over 
te brengen: om gevoelens uit te drukken of om aandacht te vragen. Het rela
tief hoge percentage vocalisaties in de laatste twee thuisopnames vertegen
woordigt bijna uitsluitend het gebruik van deze vorm in combinatie met 
andere vormen (respectievelijk 84,6% en 90% van alle proposities met voca-
lisatie). In deze gevallen worden de vocalisaties altijd gebruikt om de propo
sitie die door een andere vorm wordt uitgedrukt te ondersteunen. Over het 
algemeen gebruikt Yvette blikrichtingen om een volledige propositie uit te 
drukken; er is slechts één propositie waarin zij een blikrichting ondersteu
nend gebruikt. In de loop van haar ontwikkeling begint Yvette haar blikrich
ting te gebruiken om de inhoud die zij via een grafisch symbool uitdrukt te 
completeren. Grafische symbolen worden vooral gebruikt om een volledige 
propositie uit te drukken en in de overige gevallen om de inhoud overge-
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bracht via de blikrichting te completeren. Yvette gebruikt nooit grafische sym
bolen in een ondersteunende functie. Ten slotte zijn er in totaal slechts zes 
voorbeelden waarin Yvette twee verschillende vormen gebruikt om een volle
dige propositie uit te drukken. 

6.2.) Symbolische communicatie 

Om zicht te krijgen op de ontwikkeling van symbolische communicatie bij 
niet-sprekende kinderen, is onderzocht in hoeverre de kinderen representatio-
nele symbolen produceren in hun communicatieve beurten. In Hoofdstuk 4 is 
als hypothese H2.2 geformuleerd dat de onderzoekskinderen na interventie 
meer representationele symbolen zullen produceren. De toetsing van deze 
hypothese vond plaats door een analyse op propositioneel niveau. Voor elke 
propositie is per gebruikte communicatievorm bepaald of via de vorm al dan 
niet een representationeel symbool wordt geproduceerd. Representationele 
symbolen zijn opgevat als symbolen (woorden, gebaren, symbolische blik
richtingen, grafische symbolen) die stabiele referenten representeren en 
waarvan de basale betekenis niet verandert met een verandering in de 
gebruikscontext. Niet-representationele symbolen ontlenen hun betekenis 
volledig aan de situationele context. Hieronder vallen deiktische en anafori-
sche woorden (die, deze, ik, hier, zó), deiktische gebaren (wijzen, reiken) of 
bhkrichtingen en paralinguïstische signalen (zie verder § 4.5.2 en de voor
beelden in Tabel 4-6). 
De resultaten van de analyse van symbolische communicatie zijn weergegeven 
in Figuur 6-5. Uit de grafieken blijkt dat Karen geen ontwikkeling laat zien op 
het gebied van symbolische communicatie. In de thuissituatie uit zij in de 
meeste opnames wel enkele verstaanbare representationele woorden, maar dit 
aantal neemt gedurende de onderzoeksperiode eerder af dan toe. In de cen
trumopnames gebruikt Karen slechts in één opname drie keer dezelfde woor
den ('mama <naam>') en in twee andere opnames gebruikt zij enkele grafi
sche symbolen (foto's van voorwerpen, personen, handelingen). De vergelij
king tussen de verschillende onderzoeksfasen toont geen enkel statistisch sig
nificant verschil aan, noch tussen fasen noch tussen opnamesituaties (zie 
Tabel F-5 in Bijlage F). 
Bij Laura is er sprake van een toename in het gebruik van representationele 
symbolen, niet alleen in de percentages maar vooral ook in absolute aantallen. 
Omdat in de thuissituatie de proportionele toename al start in de baselinepe
riode en het proportionele niveau in de centrumopnames over de gehele peri
ode gemiddeld ongeveer gelijk blijft, kan geen significant verschil tussen fasen 
worden aangetoond (zie Tabel F-5 in Bijlage F). Het verschil tussen de beide 
onderzochte interactiesituaties is opnieuw opvallend: in interactie met haar 
moeder gebruikt Laura vooral gesproken taal, terwijl het aandeel representa
tionele gebaren in de interactie met de groepsleidster veel hoger ligt. Verder is 
ook in algemene zin het symbolisch gehalte van de communicatie in de thuis-
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situatie hoger dan in de centrumsituatie. Dit verschil tussen opnamesituaties 
is echter niet significant 
In de opnames van Yvette komt in de baselineperiode slechts één representa-
tioneel symbool voor (het telwoord 'd(r)ie', dat min of meer bij toeval gepro
duceerd lijkt te worden). De eerste representationele symbolen verschijnen pas 
echt na de start van de interventie. In beide situaties is sprake van een nogal 
grote variatie in de proportie van representationele symbolen als geheel, maar 
ook in het aandeel van grafische symbolen en symbolische blikrichtingen 

Figuur 6-5 

Karen thuis 
I 

Proposities met representationele symbolen als percentages van het totaal aantal pro
posities (=n) met boven elke kolom het bijbehorende absolute aantal. I=baseline, 
ll=interventie, IH=postinterventie, IV=implementatie, V=postimplementatie. Hori
zontaal is de leejtijd van het kind aangegeven in maanden*. 
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binnen het geheel van de symbolische communicatie. Dit zijn de enige twee 
communicatievormen waarin Yvette, gezien haar fysieke mogelijkheden, 
representationele symbolen kan produceren (zie § 4.3.1). Gezien het feit dat 
representationele symbolen bij Yvette in de baselineperiode nagenoeg afwezig 
zijn, is het niet verbazingwekkend dat het verschil tussen fase I en fase III sta
tistisch significant blijkt te zijn (F(I,9)=44.IC), p=.ooo). Tussen fase III en fase 
V is er geen significant effect van onderzoeksfase. De verschillen tussen de 
beide opnamesituaties zijn evenmin significant. 

6.2.4 Complexiteit 

Het laatste aspect van het gebruik van communicatievormen door de onder-
zoekskinderen betreft de ontwikkeling van complexiteit in de structuur van 
hun communicatieve uitingen. In Hoofdstuk 4 is als hypothese H2.3 gefor
muleerd dat het aantal complexe proposities, proposities die uit meer dan één 
element bestaan, in de interventieperiode zal toenemen. Voordat ik de resulta
ten van de toetsing van deze hypothese presenteer, zal ik eerst enige aandacht 
besteden aan het verschijnen van complexe gespreksbeurten, dat wil zeggen 
beurten waarin meerdere proposities vervat zijn. 
Karen produceert slechts éénmaal, in de centrumopname bij 66 maanden, 
een beurt met twee proposities. In de opnames van de beide andere kinderen 
zijn meer voorbeelden te vinden van beurten die uit meerdere proposities 
bestaan. In de baselinemetingen van Laura met haar moeder zitten vier beur
ten (2.1% van in totaal 190 beurten) die uit twee proposities bestaan en in de 
centnimmetingen van de baseline zijn twee van dergelijke beurten (3.2% van 
in totaal 62 beurten). In de drie metingen per situatie in de postinterventie-
fase zijn deze getallen respectievelijk 13 (6.7% van 193 beurten) en 5 (5.4% 
van 93 beurten). In het materiaal van Laura zijn in totaal drie beurten die 
bestaan uit drie verschillende proposities. Deze beurten zitten in drie ver
schillende opnames van Laura met haar moeder (respectievelijk bij 28,47 en 
55 maanden). 
Ook bij Yvette bestaat de overgrote meerderheid van de beurten uit een enke
le propositie. In de baselineopnames is slechts één enkel voorbeeld te vinden 
van een complexe beurt met twee proposities. In de postinterventiefase is er 
één beurt met twee proposities in de thuisopnames (0.7% van in totaal 147 
beurten) en zijn er drie van dergelijke beurten in de centrumopnames (3.5% 
van in totaal 85 beurten). In de metingen postimplementatie is er een lichte 
toename te constateren tot respectievelijk in totaal negen beurten in de opna
mes met moeder (6.9% van in totaal 131 beurten) en 4 beurten in de opnames 
met de groepsleidster (4.3% van in totaal 94 beurten). In een aantal thuisop
names van Yvette van na de baselineperiode zijn bovendien zogenaamde verti
cale structuren te vinden, dat wil zeggen het vormen van één propositie over de 
beurtgrens heen (zie § 4.5.2 en verder o.a. Smith, 1996; Von Tetzchner & Mar-
tinsen, 1996). Het lijkt erop dat Yvette deze strategie ontwikkeld heeft om mis-
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communicatie te voorkomen. Omdat haar blikrichtingen inmiddels heel erg 
snel zijn geworden, kost het haar communicatiepartners moeite om haar te 
volgen. Daarom gebruikt Yvette de strategie om eerst één element uit te druk
ken en te wachten tot haar partner aangeeft dat de betreffende blikrichting cor
rect gezien en geïnterpreteerd is. 

voorbeeld (zie ook voorbeeld 5 in Tabel 4-5) 
Yvette en haar moeder spelen met de pop 
Yvette 

moeder 

Yvette 

moeder 

Yvette 

moeder 

KIJICT • [BROEK] (wacht op reactie) 

"broek* 

KIJKT • [TRUI] (wacht op reactie) 

"trui" 

KIJKT • pop op rolstoelblad 

"pop" (parafrase: de pop moet een broek en een trui aan) 

In drie van de geanalyseerde opnames, de thuisopnames bij 43,49 en 60 maan
den, produceert Yvette respectievelijk één, twee en vier proposities in verticale 
structuren (van in totaal respectievelijk 19,60 en 55 proposities in die opnames). 
Van deze in totaal zeven proposities gebruikt zij voor vijf proposities twee beur
ten (tien beurten in totaal) en voor twee proposities drie beurten (zes beurten in 
totaal). 

Het verschijnen van de eerste complexe proposities, proposities die uit meer 
dan één element zijn opgebouwd, bij de drie onderzoekskinderen en de ont
wikkeling met betrekking tot deze complexiteit zijn weergegeven in Figuur 
6-6. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen unimodale complexe proposities 
waarbij de elementen waaruit de propositie is opgebouwd worden uitgedrukt 
in één vorm en multimodale complexiteit waarbij deze elementen door ver
schillende vormen worden uitgedrukt Indien bij een meerelementuiting een 
of meerdere vormen ondersteunend gebruikt zijn, leveren zij geen unieke bij
drage aan de propositie; dergelijke complexe proposities worden beschouwd 
als unimodaal met betrekking tot het aspect complexiteit. 
Bij Karen komen complexe proposities slechts incidenteel voor en er is geen 
duidelijke ontwikkeling waarneembaar. Laura produceert weliswaar reeds 
enkele complexe proposities in de baselinemetingen, maar een echte ontwik
keling is pas te zien na interventie en in de implementatiefase, vooral in de 
opnames met haar moeder en in mindere mate in de opnames met de groeps
leidster. Het verschil tussen fase I en III is statistisch significant (F(i,9)=24.65, 
p=.ooi). Ook bij Yvette komt de ontwikkeling pas goed op gang na de start van 
het interventieprogramma, ongeveer op hetzelfde moment als de eerste repre-
sentationele symbolen verschijnen (zie Figuur 6-5). Omdat de aantallen laag 
blijven is het effect van onderzoeksfase bij Yvette niet statistisch significant bij 
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vergelijking van fase I met fase III (F(i,9)=4.55, p=.oÖ2). De verschillen tussen 
de opnamesituaties waren noch bij Laura noch bij Yvette statistisch significant 
(zie Tabel F-5 in Bijlage F). 
Yvette en Laura produceren beiden met name na de baselineperiode multimo-
dale proposities waarin de gebruikte vormen ieder een eigen bijdrage leveren 
aan de propositionele inhoud (zie de categorie 'complementair+complemen-
tair' in Figuur 6-4). Een dergelijk complementair gebruik van twee verschil-

Figuur 6-6 Complexe proposities als percentages van het totaal aantal proposities (=n) met 
boven elke kolom het bijbehorende absolute aantal. I=baseline, II=interventie, 
III=postinterventie, IV=implementatie, V=postimplementatie. Horizontaal is de 
leeftijd van het kind aangegeven in maanden*. 
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lende communicatievormen impliceert per definitie multimodale com
plexiteit. Het verschijnen van complexe proposities lijkt bij deze twee kinderen 
min of meer parallel te lopen met de tijdelijke afname van multimodale pro
posities die in § 6.2.2 aan de orde kwam. Mogelijk staan beide resultaten in 
verband met elkaar. De voorzichtige veronderstelling zou dan kunnen zijn dat 
het combineren van meerdere elementen in dezelfde communicatievorm 
('unimodale complexiteif) gemakkelijker is dan het combineren van elemen
ten in verschillende vormen ('multimodale complexiteif). De aantallen in het 
onderhavige onderzoeksmateriaal zijn echter te klein om een dergelijke ver
onderstelling goed te kunnen toetsen. Bovendien zou dit in tegenspraak zijn 
met de ontwikkehngsvolgorde zoals die gerapporteerd wordt bij kinderen die 
een gesproken taal verwerven (vergelijk § 2.3.3). 

Bij Laura gaat de toename van complexe proposities ook samen met een rela
tieve afname van multimodale proposities waarin beide vormen de propositie 
volledig uitdrukken (zie de categorie 'volledig+volledig' in Figuur 6-4). Bij 
nadere analyse blijkt dat de overgrote meerderheid van dergelijke constructies 
uitingen betreft die slechts uit één betekeniselement bestaan dat in twee ver
schillende vormen wordt uitgedrukt. Slechts 9.8% van deze constructies 
betreft proposities die uit meerdere elementen bestaan en dus tot de complexe 
proposities behoren. Ook Van den Bogaerde (2000) vond in haar onderzoek 
naar de taalontwikkeling bij dove en horende kinderen van dove ouders dat de 
proposities die zowel volledig gesproken als volledig gebaard werden meestal 
bestonden uit éénelementuitingen. 
Ten slotte is het interessant om te bekijken wat voor soort elementen de kin
deren combineren in hun eerste complexe proposities en of er in het soort 
combinaties een ontwikkeling waarneembaar is. Bij Laura komen in de base-
linemetingen in totaal acht combinaties voor van een deiktisch element en een 
representationeel symbool en slechts één combinatie van twee representatio-
nele symbolen. Combinaties van twee of meer representationele symbolen in 
één propositie gaan echter al snel na de start van de interventie de meerder
heid vormen binnen het geheel van complexe proposities. Ook het aantal ele
menten waaruit proposities bestaan, neemt geleidelijk aan toe tot vier of vijf in 
de laatste geanalyseerde opnames. De eerste combinaties die Yvette produ
ceert, bestaan uit twee deiktische symbolen die samen één propositie vormen. 
In de loop van de interventiefase gaat Yvette een deiktisch symbool combine
ren met een representationeel symbool binnen één propositie. Hoewel er in de 
centrumopname bij 43 maanden ook al één combinatie van twee representati
onele symbolen voorkomt (12,5% van de complexe proposities), zijn veruit de 
meeste van dergelijke combinaties te vinden in de metingen postimplementa-
tie (43% van alle complexe proposities). Deze gegevens zouden kunnen wijzen 
op een mogelijk meer algemene ontwikkehngsvolgorde die loopt van het com
bineren van twee deiktische elementen, via het combineren van een deiktisch 
element met een representationeel symbool, naar het combineren van twee 
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representationde symbolen. Een dergelijke ontwikkelingsvolgorde sluit aan bij 
wat bekend is uit onderzoek naar de normale taalverwerving bij zowel horen
de als dove kinderen (Caselli & Volterra, 1990; Van den Bogaerde, 2000). 

6.3 Samenvatting 

Allereerst is in dit hoofdstuk gekeken naar de vorm van het taalaanbod van de 
volwassen communicatiepartners en de eventuele veranderingen daarin. Het 
gebruik van uitsluitend nonvocale vormen in communicatieve beurten neemt 
na interventie bij alle communicatiepartners significant toe12. Opvallend is dat 
de groepsleidster met alledrie de kinderen eigenlijk al vanaf het begin het 
meest gebruikmaakt van niet-gesproken communicatievormen, al dan niet 
gecombineerd met spraak. Vooral bij Karen is er ook een toename te zien van 
de nonvocale communicatie door de groepsleidster in de loop van de onder
zoeksperiode. Bij Karen is bovendien het verschil tussen groepsleidster en 
moeder het grootst. Bij Karens moeder zien we nauwelijks veranderingen in 
de loop van interventie en implementatie. Zij communiceert voornamelijk via 
spraak en blijft dat ook grotendeels doen gedurende het onderzoek. 
Onder de gebruikte nonvocale vormen is zowel bij de groepsleidster als bij de 
drie moeders de categorie gebaren veruit het grootst. Bij de communicatie
partners van Yvette neemt ook de categorie grafische symbolen in de loop van 
de interventie significant toe. Indien uitsluitend een nonvocale vorm gebruikt 
wordt voor het samenstellen van een propositie dan drukt deze vorm de pro
positie uiteraard volledig uit. Maar ook bij het gecombineerd gebruik van 
spraak met nonvocale vormen neemt de proportie beurten waarin nonvocale 
vormen een volledige propositie uitdrukken bij alle communicatiepartners na 
interventie iets toe, al is deze verandering nergens statistisch significant. 

Bij de kinderen is niet alleen gekeken naar de vormen die zij bij voorkeur 
gebruiken om te communiceren en de mogelijke veranderingen daarin, maar 
ook naar multimodaliteit en de soort multimodale constructies die de kinderen 
produceren. Ten slotte is geanalyseerd hoe enerzijds het gebruik van repre
sentationde symbolen zich ontwikkdt en anderzijds complexiteit, het gebruik 
van meerdere elementen om één propositie samen te stellen. 
Karen laat op alle onderzochte aspecten maar weinig ontwikkeling zien, al zijn 
er enkele opvallende verschillen tussen opnamesituaties. Thuis met haar moe
der heeft Karen een duidelijke voorkeur voor vocalisaties, terwijl zij in het cen
trum juist op de eerste plaats via gebaren communiceert. Omdat de groeps
leidster ook in alle onderzochte fasen significant vaker gebruikmaakt van geba
ren dan de moeder van Karen, ligt het voor de hand hier een verband te ver
onderstellen. Karens multimodale proposities bestaan vooral uit de combina-

12 Alleen bij Karen wordt de significantie niet bevestigd door de KW-toets (zie 

Tabel F-4 in Bijlage F). 
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tie van vocalisatie met gebaren en over het algemeen drukt één van beide vor
men de propositie volledig uit, terwijl de andere vorm een ondersteunende 
functie heeft. Thuis heeft Karen een voorkeur voor het uitdrukken van een vol
ledige propositie via spraak, terwijl zij in het centrum vooral met gebaren vol
ledige proposities uitdrukt Representationele symbolen komen in de opnames 
van Karen slechts sporadisch voor en dit aantal neemt niet toe gedurende de 
onderzoeksperiode. In de thuissituatie gaat het uitsluitend om woorden, in het 
centrum gebruikt ze een enkele maal een grafisch symbool. Complexe propo
sities, ten slotte, lijken bij Karen slechts een enkele maal min of meer bij toe
val geproduceerd te worden en er is in elk geval geen duidelijke ontwikke
lingslijn waarneembaar. 

Laura heeft een duidelijke voorkeur voor spraak als uitdrukkingsvorni. Zij gaat 
in de loop van de onderzoeksperiode steeds beter praten en kiest met name 
voor spraak voor het uitdrukken van volledige proposities. Maar ook gebaren 
spelen een belangrijke rol in haar communicatie. De toename van gesproken 
uitingen en de afname van gebaren start al in de baselineperiode, zodat een 
relatie met het interventieprogramma hier niet voor de hand ligt. Ook bij Lau
ra's moeder ligt het gebruik van gebaren na interventie lager dan tijdens de 
baselineperiode. Opvallend is dat Laura in de centrumsituatie veel vaker 
gebruikmaakt van gebaren dan in de thuissituatie. Dit kan te maken hebben 
met het feit dat haar moeder haar beter verstaat dan de groepsleidster. Ook is 
er in de centrumsituatie over het algemeen veel meer omgevingsgeluid, het
geen de verstaanbaarheid verder kan belemmeren. Voor haar multimodale 
proposities kiest Laura vooral voor de combinatie spraak met gebaren, waarbij 
gebaren over het algemeen de volledige propositie uitdrukken en de spraak 
meestal een overlappend deel. Dat Laura steeds beter gaat praten is ook op te 
maken uit de toename van het aantal proposities dat één of meer representa
tionele woorden bevat in de loop van de onderzoeksperiode. Behalve woorden 
produceert Laura ook representationele gebaren (vooral JA en NEE). 
Het enige statistisch significante effect van interventie dat bij Laura aange
toond kon worden is de toename van complexe uitingen. Vooral na interventie 
gaat Laura complexe proposities produceren en tot de laatste geanalyseerde 
opname bij 55 maanden neemt de proportie complexe proposities toe in beide 
opnamesituaties. Binnen de complexe proposities lijkt er een lichte toename te 
constateren van de multimodale complexe proposities, dat wil zeggen proposi
ties waarbij zowel essentiële inhoud via gebaren wordt overgebracht als ande
re essentiële inhoud via gesproken taal. 

Yvette laat van de drie kinderen de duidelijkste ontwikkelingen zien na de start 
van het interventieprogramma. Er zijn bij haar grote veranderingen in de com
municatievormen die zij kiest om haar bedoelingen duidelijk te maken. De 
sterke voorkeur voor vocalisaties in de baselineperiode wordt na interventie 
abrupt ingeruild voor de blikrichting als voorkeursvorm. Het gebruik van gra
fische symbolen neemt na de baseline geleidelijk toe. Nadat deze vormen voor 
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haai toegankelijk zijn gemaakt, kiest zij voor die vormen die haar, gezien haar 
motorische beperkingen, de grootste mogelijkheden bieden voor deiktische en 
symbolische communicatie. 
Het grootste deel van de multimodale proposities van Yvette bestaat uit een 
combinatie van vocalisatie met blikrichting, waarbij de blikrichting gebruikt 
wordt om de inhoud van de propositie over te brengen en de vocalisaties die
nen om de aandacht van de partners te trekken. Proposities waarin twee vor
men de propositie volledig uitdrukken zijn zeldzaam bij Yvette. Dit vermijden 
van redundantie komt mogelijk voort uit een economisch principe van effi
ciëntie. Het communiceren is voor Yvette immers fysiek behoorlijk inspan
nend. Een dergelijke interpretatie sluit aan bij de resultaten van onderzoek van 
Iverson en collega's (1994) die een minimale lexicale overlap rapporteren tus
sen de gebaren en de spraak van jonge sprekende kinderen. Het lijkt aan de 
andere kant in tegenspraak met het veelvuldig voorkomen bij Laura van mul
timodale proposities waarin beide vormen de propositie volledig uitdrukken. 
Eerder werd dit gebruik bij Laura in verband gebracht met de slechte ver
staanbaarheid van haar spraak. In een dergelijke situatie kan redundantie juist 
een efficiënte en effectieve functie vervullen. 
Representationele symbolen, bij Yvette grafische symbolen en symbolische 
blikrichtingen, verschijnen pas na de start van het interventieprogramma en 
nemen in de loop van de onderzoeksperiode in aantal toe. Het verschijnen van 
de eerste representationele symbolen is bij Yvette heel nauw verbonden met de 
blootstelling aan communicatievormen met symbolische mogelijkheden die 
zij daadwerkelijk kan reproduceren. Ook complexe proposities verschijnen bij 
Yvette pas als de interventie al van start is gegaan. Hun aantal blijft tot het eind 
van de materiaalverzameling beperkt. Ten slotte leert Yvette gebruik te maken 
van zogenaamde verticale structuren, maar ze gebruikt deze strategie niet echt 
vaak. 
Zowel bij Laura als bij Yvette lijkt er een verband te bestaan tussen een tijde
lijke afname van multimodale proposities en het verschijnen en toenemen van 
complexe proposities. Bij Yvette vallen de eerste complexe proposities boven
dien in de tijd samen met de eerste representationele symbolen. Zodra zij 
mogelijkheden heeft gekregen voor symbolische communicatie gaat zij direct 
al combinaties van symbolen produceren. Daarmee slaat zij in wezen de zoge
naamde éénwoordfase over die aan het begin staat van de symbolische com
municatie bij zich normaal ontwikkelende kinderen. 
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