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7 RESULTATEN EN H U N 

ONDERLINGE SAMENHANG 

In de vorige hoofdstukken zijn de resultaten besproken met betrekking tot de 
gesprekspatronen en de communicatievormen. Er kwamen veranderingen 
naar voren zowel in het communicatieve gedrag van de volwassenen als in het 
communicatieve gedrag van de kinderen. In dit hoofdstuk zullen enkele ver
banden tussen de resultaten uit de vorige hoofdstukken aan de orde komen. 
Ook komen verbanden aan de orde met andere gegevens die in het kader van 
dit onderzoek verzameld zijn. 
In § 4.3 van Hoofdstuk 4 werden de onderzoekskinderen geïntroduceerd en 
werd enige globale informatie gegeven over de individuele interventiedoelen 
en het verloop van het interventieprogramma per kind. In § 7.1 zal worden 
nagegaan in hoeverre uit de resultaten van het effectonderzoek zoals die in 
Hoofdstuk 5 en 6 werden besproken, is op te maken of de gestelde individue
le doelen bereikt werden. 
In Hoofdstuk 5 zijn de veranderingen in de gesprekspatronen aan de orde 
geweest Aan de relaties tussen de veranderingen bij de volwassenen en die bij 
de kinderen werd in dat hoofdstuk slechts zijdelings aandacht besteed. Maar 
het COCP-programma heeft als belangrijk uitgangspunt dat de communica
tieve vaardigheden van niet-sprekende kinderen kunnen verbeteren als vol
wassen communicatiepartners hun gedrag op basis van instructie aanpassen. 
In § 7.2 van dit hoofdstuk zal ik dan ook nader ingaan op de vraag of er ver
banden zijn aan te tonen tussen het gedrag van de volwassenen en dat van de 
kinderen en zo ja, voor welke aspecten relaties aan te tonen zijn. 
Ten slotte zullen de resultaten van de effectstudie in verband gebracht worden 
met gegevens over taaibegrip en cognitie van de onderzoekskinderen. Gedu
rende de gehele onderzoeksperiode werden bij de kinderen elke vier maanden 
tests afgenomen om het taalbegripsniveau en het cognitieve niveau vast te stel
len. Voor zover mogelijk worden deze gegevens in § 7.3 gerelateerd aan de 
resultaten van de interactieanalyse. 

7.1 Samenhang tussen interventiedoelen en resultaten van de 
interactieanalyse 

Het COCP-programma kent algemene doelen die voor ieder deelnemend land 
gelden en individuele interventiedoelen die elk half jaar geëvalueerd worden 
en zo nodig worden bijgesteld. De twee algemene doelen zijn een toename van 
de communicatie van het kind leidend tot een evenwichtiger beurtverdeling 
tussen kind en communicatiepartner (hypothese H1.3 in § 4.1) en een vergro
ting van de inhoudelijke inbreng van het land blijkend uit een evenwichtiger 
verdeling van de topicintroducties in de interactie (hypothese H1.4 in § 4.1). 
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Deze twee algemene doelen werden geëvalueerd in Hoofdstuk 5. Uit de resul
taten bleek dat het COCP-programma bij Karen geen aantoonbaar effect op 
deze aspecten heeft gehad. Bij Laura en Yvette werden wel voor beide aspecten 
positieve veranderingen aangetoond. Na interventie is er bij deze twee kinde
ren sprake van een balans in de beurtverdeling en een balans in de verdeling 
van de topicintroducties. Dit geldt zowel voor de interactie met de moeders als 
voor de interactie met de groepsleidster. 
De individuele doelen die voor de drie onderzoekskinderen werden geformu
leerd in de onderzoeksperiode (zie § 4.3.2) zijn niet allemaal direct te koppelen 
aan de voor deze effectstudie uitgevoerde analyses. Omdat het effectonderzoek 
zich niet richt op specifieke communicatieve functies, maar op de gesprekspa-
tronen en de communicatievormen in de interactie, kan geen uitsluitsel gege
ven worden over het bereiken van doelen die bestaan uit het stimuleren van 
bepaalde specifieke communicatieve functies. Aan de evaluatie van deze doelen 
wordt aandacht besteed in Heim en Jonker (1996). Individuele doelen die meer 
algemeen geformuleerd zijn, kunnen wel gekoppeld worden aan variabelen die 
bij de interactieanalyse betrokken waren. In Tabel 7-1 is voor deze individuele 
doelen per kind (zie § 4.3.2) een vertaling gemaakt naar getoetste variabelen in 
Hoofdstuk 5 en 6. In de laatste kolom is vervolgens samengevat of de resulta
ten al dan niet een aanwijzing vormen voor het behalen van deze doelen. 
Uit Tabel 7-1 blijkt dat er voor de individuele interventiedoelen die voor Karen 
werden geformuleerd nauwelijks effecten van het programma konden worden 
vastgesteld. De onderzoeksresultaten wijzen weliswaar in de richting van een 
lichte toename van de communicatie en van de responsiviteit bij Karen, maar 
deze veranderingen zijn niet statistisch significant (zie Tabel F-i en F-2 in Bij
lage F). 

Bij Laura was de communicatie bij de start van het onderzoek al aardig op gang 
gekomen, zodat bij haar de individuele interventiedoelen vooral bestonden uit 
een verdere uitbouw van die vaardigheden en gerelateerd waren aan specifieke 
communicatieve functies. De doelen gericht op het gebruik van grafische sym
bolen en uitbreiding van de symbolenschat kunnen in principe wel in verband 
gebracht worden met de effectstudie. Tegelijkertijd was de toename van het 
gebruik van grafische symbolen vooral bedoeld voor situaties waarin Laura's 
communicatiepartners niet in staat waren haar spraak te verstaan of haar geba
ren te begrijpen. Dit gold niet zozeer de communicatiepartners die voor het 
onderzoek met haar werden gefilmd, zodat daar de noodzaak om te communi
ceren via grafische symbolen nauwelijks aanwezig was. Op basis van de video
fragmenten voor deze studie kunnen we dan ook geen conclusies trekken over 
het bereiken van dit interventiedoel. Ten slotte neemt bij Laura het gebruik van 
representationele symbolen weliswaar in absolute zin toe (zie Figuur 6-5 in 
§ 6.2.3), raaai de proportionele toename is niet statistisch significant Dit komt 
vooral omdat de grootste toename al plaatsvindt tijdens de baselinefase als de 
spraakontwikkeling bij Laura goed op gang komt (zie Hoofdstuk 6). 
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Tabel j-i Individuele interventiedoelen per kind die gekoppeld kunnen worden aan variabelen 
van de interactieanalyse met bijbehorende onderzoeksresultaten. 

Karen 

Laura 

Yvette 

individuele doelen 

beurtnemen 

meer aandacht voor de 
partner 

gebruik map en balk met 
foto's 

gebruik grafische symbolen 

uitbreiding symbolenschat 

initiatief nemen 

gebruik grafische symbolen 

JA en NEE aangeven met 
blikrichting 

operationalisatie 

toename beurten 

toename reactiebeurten 
• afname initiatiefbeurten 

toename grafische 
symbolen 

toename grafische 
symbolen 

toename representationele 
symbolen 

toename initiatiefbeurten 

toename grafische 
symbolen 

toename representationele 
blikrichtingen 

toetsingsresultaten 

lichte toename, niet 
significant 

variabel, toenemende 
tendens, niet significant 

komt sporadisch voor 
bij groepsleidster 

komt nauwelijks voor in 
geanalyseerde opnames 

toename, maar niet 
significant 

significante toename 

significante toename 

significante toename 

Bij Yvette vinden we in de onderzoeksresultaten duidelijke aanwijzingen voor 
het bereiken van gestelde doelen. Een toename van zowel initiatiefbeurten, als 
grafische symbolen en representationele blikrichtingen kon door middel van 
het effectonderzoek aangetoond worden. De overige geformuleerde doelen 
voor Yvette bestonden uit communicatieve functies en waren zoals gezegd 
geen object van deze studie. 

7.2 Samenhang tussen het gedrag van de volwassenen en de kinderen 

Uit de resultaten die in Hoofdstuk 5 zijn beschreven is duidelijk geworden hoe 
de verdeling van gesprekscategorieën bij de kinderen en hun volwassen com
municatiepartners was en welke veranderingen daarin gedurende de onderzoch
te periode hebben plaatsgevonden. Ook ontstond een globaal beeld van de 
samenhang tussen deze verdeling bij de kinderen en de verdeling bij de volwas
senen. Zo zagen we bij Laura en Yvette in beide situaties een ontwikkeling naar 
zowel een gelijkwaardige beurtverdeling als een gelijkwaardige verdeling van de 
topicintroducties. Bij Karen werden dergelijke ontwikkelingen niet gevonden. 
In gesprekken zijn de communicatieve gedragingen van de gesprekspartners 
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altijd aan elkaar gerelateerd en van elkaar afhankelijk, maar de aard en de 
sterkte van de relaties kunnen verschillen. Uit de frequentieverdelingen van 
initiatieven en reacties is op zichzelf niet op te maken wannéér de kinderen 
een topic introduceren of hoe de volwassenen reageren op een topicintroduc-
tie van het kind. Om dergelijke vragen te kunnen beantwoorden, werden alle 
sequenties van twee opeenvolgende gesprekseenheden van verschillende par
ticipanten geanalyseerd. Nadat ik in § 7.2.1 de gebruikte sequentiële analyse
methode heb toegelicht, zal ik in § 7.2.2 nader ingaan op het gedrag van de 
volwassenen dat voorafgaat aan initiatiefbeurten van de kinderen en in § 7.2.3 
op de reacties van de volwassen communicatiepartners op deze initiatief-
beurten. 

7.2.1 Sequentiële analyse 

In een sequentiële analyse worden patronen van opeenvolgende gebeurtenis
sen geanalyseerd. De transcripten van het onderhavige onderzoeksmateriaal 
kennen een basispatroon waarbij beurten en beurtkansen van de beide deel
nemers elkaar afwisselen in het tijdsverloop van de interactie. Zoals in elk 
gesprek zien we in het materiaal ook het verschijnsel van simultane beurten 
en beurten die elkaar (gedeeltelijk) overlappen. Het gemiddelde percentage 
simultane en elkaar overlappende beurten berekend over alle opnames 
bedraagt voor Karen en Laura 15.8% en voor Yvette 16.3%. Niet altijd wordt bij 
overlappende beurten de opeenvolging van beide deelnemers onderbroken. 
Indien twee beurten elkaar gedeeltelijk overlappen, terwijl de eerste beurt eer
der start en eerder eindigt dan de interruptiebeurt, wordt de opeenvolging van 
de deelnemers bij de beurtname niet echt verstoord. Deze beurten zijn gewoon 
bij de sequentiële analyse betrokken. Indien de interruptiebeurt echter later 
start en eerder eindigt dan de simultaan verlopende beurt van de partner, 
wordt de opeenvolging van de partners bij de beurtname wél verstoord. Der
gelijke interruptiebeurten, die dus volledig overlappen met de gelijktijdige 
beurt van de partner, zijn bij de sequentiële analyse buiten beschouwing gela
ten. Ook buiten beschouwing bleven de eerste beurten van elk transcript, 
omdat de sequentie met de voorafgaande beurt niet vastgelegd en dus ook niet 
geanalyseerd is. In totaal zijn er van alle transcripten die betrokken waren bij 
de analyse van de gesprekspatronen (zie Tabel 4-7) bij Karen 89 (3.3%), bij 
Laura 123 (3.7%) en bij Yvette 134 (3.6%) van alle gesprekseenheden van beide 
participanten buiten de sequentiële analyse gehouden. 
Bij de analyse van de gesprekspatronen op retrospectief niveau werden de vol
gende vier categorieën onderscheiden (zie § 4.5.1 en Heim (2000) voor precie
ze definities en voorbeelden): 

initiatief 

• reactie 
• beurtkans met synchroon gedrag 
• beurtkans met asynchroon gedrag. 
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Deze vier categorieën geven 4 x 4 combinatiemogelijkheden voor twee 
opeenvolgende gesprekseenheden. Omdat een beurtkans na een beurtkans 
per definitie uitgesloten is, is het aantal feitelijk mogelijke opeenvolgingen 
(4 x 4) - (2 x 2) = 12 (vergelijk § 4.5.1). Mochten de opeenvolgingen volledig 
willekeurig zijn en alle eenheden even vaak voorkomen, dan heeft elke 
opeenvolging dus een kans van 8.3% om in de interactie te verschijnen. 
Om lege cellen zoveel mogelijk te voorkomen, werden voor de sequentiële ana
lyse per kind alle transcripten uit de onderzoeksfasen I (baseline), III (postin-
terventie) en V (postimplementatie) per fase en per opnamesituatie samenge
voegd. Vervolgens is de voorwaardelijke frequentie berekend van elke gespreks-
eenheid, dat wil zeggen de frequentie gegeven de voorafgaande gesprekseen-
heid van de partner. Deze frequentie kan beschouwd worden als de kans dat 
een bepaalde gesprekseenheid als tweede deel in een opeenvolging verschijnt, 
gegeven een bepaalde gesprekseenheid van de partner die eraan voorafgaat. De 
voorwaardelijke frequentie kan vergeleken worden met de onvoorwaardelijke 
frequentie van dezelfde gesprekscategorie: de kans dat deze categorie verschijnt 
ongeacht de voorafgaande categorie. 
In Tabel 7-2 is een voorbeeld opgenomen van de sequentiële analyse van kind-
moedersequenties in de baselinetranscripten van Yvette met haar moeder. In 
deze tabel zijn de voorwaardelijke frequenties per sequentie in percentages aan
gegeven. De aantallen waarop de percentages zijn gebaseerd zijn eveneens in de 
tabel vermeld. De percentages van de voorwaardelijke frequenties kunnen ver
ticaal vergeleken worden met de onvoorwaardelijke frequenties onderaan in de 
tabel. Voor de duidelijkheid geef ik een rekenvoorbeeld. In totaal zijn 175 van 
358 gesprekseenheden van de moeder van Yvette in de baselinemetingen reac-
tiebeurten (48.9%). Deze onvoorwaardelijke relatieve frequentie staat onderaan 
in de tabel, in de kolom 'reactiebeurf. Er zijn in totaal 17 initiatiefbeurten van 
Yvette, zoals te zien is in de rechter totaalkolom in de rij initiatiefbeurt. Op 
zeven van deze 17 initiatiefbeurten volgt een reactiebeurt van de moeder (zie de 
cel waar de kolom reactiebeurt en de rij initiatiefbeurt elkaar kruisen). De voor
waardelijke frequentie van reactiebeurten van de moeder na initiatiefbeurten 
van Yvette is dan 41.2%. Deze voorwaardelijke frequentie is lager dan de onvoor
waardelijke frequentie (48.9%). De conclusie is dan dat moeder na een initia
tiefbeurt van Yvette minder geneigd is om een reactiebeurt te produceren. Het 
percentage reactiebeurten na reactiebeurten van Yvette is daarentegen hoger 
dan de onvoorwaardelijke frequentie. Dit betekent dat als Yvette de focus van de 
voorafgaande interactie vasthoudt met een reactiebeurt, moeder ook weer sterk 
geneigd is om bij hetzelfde gespreksonderwerp te blijven. 
De voorwaardelijke frequenties in de tabel kunnen ook onderling (horizontaal) 
vergeleken worden. Uit een dergelijke vergelijking in Tabel 7-2 blijkt bijvoor
beeld dat iets meer dan de helft van de initiatiefbeurten van Yvette genegeerd 
wordt door haar moeder, dat wil zeggen dat haar moeder niet reageert op het 
initiatief, maar met een eigen topicintroductie komt 
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Tabel 7-2 Voorwaardelijke frequenties en onvoorwaardelijke frequenties van gesprekseenheden 

van de moeder van Yvette in kind-moedersequenties; aantallen en percentages 

(samengevoegde data van de vijfthuisopnames in de baselineperiode). 

gesprekseenheid 
Yvette 

asynchrone kans 

synchrone kans 

initiatiefbeurt 

reactiebeurt 

onvoorwaardelijke 
frequenties 
eenheid moeder 

voorwaardelijke frequenties gesprekseenheden moeder 

(volgend op gesprekseenheid Yvette) 

asynchrone kans 

* 

* 

1 

5-9% 

ï 

.9% 

2 

.6% 

synchrone kans 

* 

* 

0 

0 % 

i 

.9% 

i 

.3% 

initiatiefbeurt 

21 

58.3% 

108 
56.0% 

9 
52.9% 

42 
37-5% 

180 
50.3% 

reactiebeurt 

15 
41.7% 

85 
44.0% 

7 
41.2% 

68 
60.7% 

175 
48.9% 

totaal 

36 
ioo% 

193 
ioo% 

17 
100% 

112 

100% 

358 
100% 

* Deze opeenvolgingen zijn per definitie uitgesloten. 

7.2.2 Sequentiële analyse van de initiatiejbeurten van de kinderen 

Een belangrijk doel van het COCP-programma is een toename van het initia
tiefgedrag van niet-sprekende kinderen blijkend uit een toename van de topics 
die door hen geïntroduceerd worden. In § 5.2.2 zijn de resultaten met betrek
king tot de topicintroducries van de kinderen besproken. Deze resultaten lie
ten een duidelijke tendens zien bij zowel Laura als Yvette naar een gelijk
waardige verdeling van de topicintroducties over de dyade in beide onderzoch
te situaties. Om te achterhalen wannéér, na welk voorafgaand gedrag van de 
volwassen communicatiepartners, de kinderen het meest geneigd zijn om een 
nieuw gespreksonderwerp te introduceren, is gebruikgemaakt van de hierbo
ven beschreven sequentiële analysemethode. 
Er is een analyse gemaakt van de volwassene-kind sequenties waarbij de 
gesprekseenheid van het kind uit een initiatiefbeurt bestaat. De resultaten zijn 
weergegeven in Tabel 7-3. In tegenstelling tot het voorbeeld in Tabel 7-2 beper
ken we ons hier tot een analyse van de initiatiefbeurten van het kind. Ten 
behoeve van de overzichtelijkheid zijn de percentages van de overige catego
rieën van de kinderen niet in de tabel opgenomen. Gegeven de gesprekseen
heid van de partner wordt de voorwaardelijke (relatieve) frequentie van een ini-
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Tabel j-$ Voorwaardelijke frequenties en onvoorwaardelijke frequenties van initiatiefbeurten 
van de kinderen na gesprekseenheden van de volwassenen in volwassene-kind sequen
ties; aantallen en percentages (tussen haakjes de totalen van de gesprekseenheden van 
het kind). Data per fase (I=baseline, III=postinterventie, V=postimplementatie) en 
per situatie samengevoegd; asynchrone en synchrone beurtkansen samengevoegd. 

gesprekseenheid 
partner van Karen 

beurtkans 

initiatiefbeurt 

reactiebeurt 

onvoorwaardelijke 
frequenties 
initiatieven Karen 

gesprekseenheid 
partner van Laura* 

beurtkans 

initiatiefbeurt 

reactiebeurt 

onvoorwaardelijke 
frequenties 
initiatieven Laura 

gesprekseenheid 
partner van Yvette 

beurtkans 

initiatiefbeurt 

reactiebeurt 

onvoorwaardelijke 
frequenties 
initiatieven Yvette 

voorwaardelijke frequenties 
initiatiefbeurten kind 

(volgend op eenheid moeder) 

fase 1 fase III fase V 

5 1 2 
83.3% 100.0% 50.0% 

12 4 10 
16.9% 7.4% 18.2 

26 1 8 
22.6% 1.9% 9.1% 

43 (192) 6 (108) 20 (147) 
22.4% 5.6% 13.6% 

i 18 
25.0% 56.3% 

15 7 
9.4% 14.3% 

28 18 
15.7% 13.4% 

44 (342) 43 (215) 
12.9% 2 0 . 0 % 

2 7 12 

66.7% 63.6% 92.3% 
7 15 8 

3.9% 34.1% 29.6% 
7 25 20 

4.0% 19.0% 18.0% 

16 (354) 47 (254) 40 (151) 
4.5% 25.4% 26.5% 

voorwaardelijke frequenties 
initiatiefbeurten kind 

(volgend op eenheid groepsleidster) 

fase 1 fase III faseV 

i -

ioo.o% 
11 2 2 

11.1% 5.7% 4.3% 

3 5 4 
3.9% 8.8% 6.0% 

15 (177) 7 (92) 6 (114) 
8.5% 7.6% 5.3% 

7 5 
77-8% 55.6% 

8 3 
9.5% 14.3% 

16 16 
13.6% 14.8% 

31 (211) 24 (138) 
14-7% 17.4% 

1 4 7 
100.0% 30.8% 87.5% 

3 3 i o 
3.2% 8.i% 19.6% 

1 15 16 
.9% 17.2% 18.0% 

5 (205) 22 (137) 33 O48) 
2.4% 16.1% 22.3% 

* Van Laura zijn geen postimplementatiegegevens beschikbaar. 
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tiatiefbeurt van het kind gerapporteerd. Deze kunnen weer vergeleken worden 
met de onvoorwaardelijke (relatieve) frequentie van de initiatiefbeurten van het 
kind. Zo is in de tabel te zien dat in fase I de kans op een initiatief van Karen 
na een beurtkans van de moeder 83.3% is, na een initiatiefbeurt 16.9% en na 
een reactiebeurt 22.6%. De resterende 16.7% beurtkansen, 83.1% initiatief-
beurten en 77.4% reactiebeurten van moeder worden gevolgd door een ander 
type gesprekseenheid van Karen en zijn daarom hier buiten beschouwing gela
ten. 
Het meest opvallend in de resultaten van deze sequentiële analyse zijn de hoge 
voorwaardelijke frequenties na beurtkansen van de volwassenen. Beurtkansen 
kunnen gevolgd worden door óf een initiatief óf een reactie (zie Tabel 7-2). Ze 
komen, zeker in de eerste opnames, maar weinig voor, maar als ze voorkomen 
worden ze in het overgrote deel van de gevallen gevolgd door een topicintro-
ductie van de kinderen. Dit geldt voor alledrie de kinderen en in beide onder
zochte situaties. Wanneer een bepaald gespreksonderwerp afgerond is, zijn 
volwassen communicatiepartners van niet-sprekende kinderen over het alge
meen geneigd om al gauw weer een nieuw onderwerp aan te dragen, maar als 
ze dat niet doen en de beurtkans onbenut laten volgen relatief vaak initiatieven 
van het kind. In het COCP-programma krijgen zij de instructie om het kind 
vooral de ruimte te geven om zelfinitiatieven te nemen, onder andere door te 
pauzeren met een verwachtingsvolle houding naar het kind toe (vergelijk stra
tegie 4 in Bijlage D, De tien partnerstrategieën). Uit de hier gepresenteerde 
resultaten blijkt dus dat dit een effectieve strategie is om initiatiefgedrag uit te 
lokken. 
De voorwaardelijke frequenties van kindinitiatieven na initiatiefbeurten of 
reactiebeurten van de volwassenen wijken bij de drie onderzoekskinderen 
maar weinig af van de onvoorwaardelijke frequenties. Indien een initiatief van 
het land volgt op een initiatief van de volwassene, betekent dit dat de partners 
in feite beiden hun eigen focus hebben en in die interactiesequenties inhou
delijk niet goed op elkaar afgestemd zijn. Dergelijke sequenties komen nogal 
eens voor in de thuisopnames van Yvette van fase III en V. Ze kunnen bij
voorbeeld verschijnen als de volwassene een onderwerp als afgerond 
beschouwt en een nieuw onderwerp inbrengt, terwijl het kind nog iets kwijt 
wil over het voorafgaande onderwerp. In veel gevallen zal het eerdere onder
werp dan weer hernomen worden en wordt de interactie vervolgd met opnieuw 
een gelijke focus. 

j.2.3 Sequentiële analyse van de responsiviteit van de volwassenen 

Uit de analyse van volwassene-kind sequenties in de vorige paragraaf werd dui
delijk dat de kinderen vooral geneigd zijn om nieuwe gespreksonderwerpen te 
introduceren na voorafgaand pauzegedrag van de volwassenen. In deze para
graaf zullen we nagaan in hoeverre de kinderen succesvol zijn bij het introdu
ceren van topics, dat wil zeggen of de volwassenen ook reageren op de nieuwe 
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topics. Uit onderzoek is immers gebleken dat het niet-sprekende kinderen 
moeilijk lukt om nieuwe topics te introduceren, omdat hun pogingen veelal 
door de volwassenen niet worden opgevangen (vergelijk § 2.2.3). De instructie 
en begeleiding van communicatiepartners in het COCP-programma is dan ook 
voor een belangrijk deel gericht op het vergroten van de responsiviteit, met het 
accent op het adequaat reageren op initiatiefgedrag van het kind. Uit Hoofd
stuk 5 is naar voren gekomen dat de communicatiepartners in de loop van de 
interventieperiode over het algemeen responsiever worden. Om te achterhalen 
of de toename van responsiviteit met name geldt voor initiatiefgedrag van de 
kinderen is eveneens gebruikgemaakt van de sequentiële analysemethode. 
De resultaten van deze sequentiële analyse zijn weergegeven in Tabel 7-4. In 
deze tabel zijn in de rijen alleen de voorwaardelijke frequenties vermeld van de 
gesprekscategorieën van de volwassenen na een initiatiefbeurt van het kind. 
Elke rij telt op tot 100% hetgeen overeenkomt met het totaal aantal initiatieven 
per fase en opnamesituatie van het kind. Omdat het nu gaat om een onderlin
ge vergelijking van de categorieën van de volwassenen na initiatiefbeurten van 

Tabel j-4 Voorwaardelijke frequenties van gesprekscategorieën van moeders en groepsleidster 
na initiatiefbeurten van het kind in kind-volwassene sequenties, n=totaal aantal ini
tiatiefbeurten van het kind. Data per fase (I=baseline, IH=postinterventie, V=post-
implementatie) samengevoegd; asynchrone en synchrone beurtkansen van de vol
wassenen samengevoegd. 

Karen 

fase 1 

fase III 

faseV 

Laura* 

fase 1 

fase III 

Wette 

fase 1 

fase III 

faseV 

voorwaardelijke frequenties 

gesprekseenheid moeder 

(volgend op initiatiefbeurt kind) 

n % kans % initiatief % reactie 

43 4.6 11.6 83.7 

6 - 33.3 66.7 

20 - 25.0 75.0 

44 2.3 34.1 63.6 

42 23.8 14.3 61.9 

V 5-9 52.9 41-2 

47 8.5 21.3 70.2 

41 24.4 7.3 68.3 

voorwaardelijke frequenties 

gesprekseenheid groepsleidster 

(volgend op initiatiefbeurt kind) 

n % kans % initiatief % reactie 

16 6.3 31.3 62.5 

7 - 4 2 9 57-1 

7 - 42.9 57-1 

31 6.5 35-5 581 
23 21.7 8.7 69.6 

5 20.0 - 80.0 

23 13.0 13.0 73.9 

33 15.2 12.1 72.7 

* Van Laura zijn geen postimplementatiegegevens beschikbaar. 
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het kind (horizontaal), zijn de onvoorwaardelijke frequenties niet in deze tabel 
opgenomen. 
Uit de resultaten van de sequentiële analyse weergegeven in Tabel 7-4 komt 
een aantal opvallende punten naar voren. Bij Karens moeder zijn en blijven de 
percentages reactiebeurten na een initiatief van Karen vrij hoog, hetgeen bete
kent dat zij over het algemeen ingaat op deze initiatieven. Bij de groepsleidster 
zijn de percentages reactiebeurten lager. De percentages zijn hier echter geba
seerd op kleine aantallen initiatieven van Karen (zie Tabel 7-4), zodat het trek
ken van conclusies niet goed mogelijk is. 
Bij Laura's moeder verandert het percentage reacties volgend op een initiatief 
van Laura na interventie nauwelijks. Wat vooral opvalt bij deze moeder is de 
sterke afname van de topicintroducties (van 34.1 tot 14.3%) en de vrijwel even
redige toename van de beurtkansen na initiatiefbeurten van Laura (van 2.3 tot 
23.8%). Deze beurtkansen zijn in feite pauzes die Laura's moeder toelaat na 
topicintroducties van Laura waarvan de strekking haar niet direct duidelijk is. 
Een pauze waarin zij een afwachtende houding aanneemt, terwijl ze de aan
dacht op haar kind gericht houdt, biedt Laura de gelegenheid haar topicintro-
ductie te herhalen of te verduidelijken. Met deze strategie kan een foutieve 
interpretatie van een initiatief op een rustige, niet dwingende manier voorko
men worden. De toename van het percentage beurtkansen na een topicintro-
ductie kan dan ook geïnterpreteerd worden als een toename van de responsi-
viteit van Laura's moeder. Bij de groepsleidster zien we in de opnames met 
Laura een vergelijkbare toename van het percentage beurtkansen en tevens 
een toename van het percentage reactiebeurten na initiatiefbeurten van Laura. 
Ook bij haar is Laura dus veel succesvoller geworden bij het introduceren van 
gespreksonderwerpen. 

Bij de moeder van Yvette neemt na interventie eerst het percentage reacties na 
initiatieven van Yvette sterk toe. De eerder beschreven strategie van het toela
ten van pauzes met afwachtend gedrag gaat pas na fase III een rol spelen, mis
schien wel omdat dan de initiatieven van Yvette complexer worden en ze moei
lijker onmiddellijk te volgen zijn. De pogingen van Yvette om topics te intro
duceren worden in de interactie met haar moeder in elk geval in de loop van 
het onderzoek steeds succesvoller. De groepsleidster is eigenlijk vanaf het 
begin al behoorlijk responsief voor de initiatieven van Yvette en blijft dat tot in 
de laatste opnames. 

7.3 Samenhang tussen cognitieve ontwikkeling, taaibegrip en com
municatieve ontwikkeling 

Om enig inzicht te krijgen in het algemene ontwikkelingsverloop bij de drie 
onderzoekskinderen gedurende de onderzoeksperiode zijn zij elke vier maan
den getest voor cognitief niveau en taaibegrip (zie Tabel 4-1). Dit is gedaan om 
bij het interpreteren van de resultaten van de interactieanalyse rekening te 
kunnen houden met deze ontwikkelingsaspecten (zie § 4.2.2). In deze para-
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graaf zal de cognitieve ontwikkeling in relatie gebracht worden met de resulta
ten van de interactieanalyse. 
In § 4.2.2 is beschreven welke tests gebruikt zijn voor de bepaling van cogni
tief en taalbegripsniveau en met welke problemen het testen gepaard ging. De 
resultaten van de tests zijn per kind in Figuur 7-1 weergegeven door middel 
van testleeftijden (leeftijdsequivalenten) die afgezet zijn tegen de toenemende 
kalenderleeftijd. Voorafgaand aan de interpretatie van deze resultaten is een 
waarschuwing op zijn plaats. Gezien de problemen bij de testafname, het 
gebrek aan Nederlandse gestandaardiseerde normen voor de doelgroep en het 
bereiken van plafondwaarden bij sommige gebruikte tests binnen de onder
zoeksperiode kunnen aan de testresultaten en het ontwikkelingsverloop geen 
vérstrekkende conclusies worden verbonden. Er kan hooguit iets gezegd wor
den over de ontwikkeling die elk kind afzonderlijk doormaakt in relatie tot de 
verwachte ontwikkeling op basis van de leeftijd. 
In de grafiek met de resultaten van Karen in Figuur 7-1 is duidelijk te zien dat 
dit kind in de onderzochte periode van ruim tweeënhalf jaar nauwelijks enige 
cognitieve groei heeft doorgemaakt. Ook het taaibegrip, dat op de eerste drie 
testmomenten in het geheel niet getest kon worden omdat er geen enkele reac
tie was op de teststimuli, ontwikkelt zich maar nauwelijks. Pas vanaf de testaf
name op de leeftijd van 3:10 (46 maanden) is er geleidelijk aan sprake van een 
lichte toename van het niveau op beide tests, maar in een sterk vertraagd 
tempo. De cognitieve vooruitgang bedraagt over de gehele periode in totaal 
slechts drie maanden. Als Karen 5:6 jaar is, heeft zij een cognitief niveau van 
een kind van i;6 jaar en een taalbegripsniveau van een kind van i;8 jaar. De 
achterstand bedraagt op dat moment dus ongeveer vier jaar. Er zijn geen aan
wijzingen dat het COCP-programma van invloed is geweest op Karens cogni
tieve of taalontwikkeling, in welke richting dan ook. Zoals uit de resultaten van 
de interactieanalyse in Hoofdstuk 5 en 6 naar voren kwam is er bij Karen met 
betrekking tot de communicatieve en taalvaardigheden ook nauwelijks sprake 
van groei. Opvallend is dat het testniveau bij Karen over de hele periode heel 
stabiel is. Het beeld van Karens communicatief functioneren is juist sterk va
riabel met veel uitschieters, zowel naar boven als naar beneden en vertoont 
geen duidelijke positieve ontwikkeling (zie de samenvatting in § 5.3). De 
gestandaardiseerde wijze van testen biedt kennelijk minder ruimte voor uit
schieters dan de spontane interactie die op video werd vastgelegd ten behoeve 
van dit onderzoek. 
Bij Laura zien we in de baselineperiode ten opzichte van de kalenderleeftijd 
een relatieve stijging van het taalbegripsniveau. Zij maakt als het ware een 
inhaalslag en loopt een deel van de achterstand op haar leeftijdsgenoten in. 
Daarna vervlakt de ontwikkeling van het taaibegrip weer om vervolgens bij de 
laatste metingen weer te stijgen. Op cognitief gebied is er bij de eerste metin
gen weliswaar een achterstand in niveau vergeleken met leeftijdsgenoten, 
maar het ontwikkelingstempo ligt ook hier iets hoger dan de leeftijdsnorm. 
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Figuur j-i 

Karen 
66 

Testresultaten taaibegrip en cognitief niveau; leeftijdsequivalenten op de y-as, afgezet 

tegen de kalenderleeftijd in maanden op de x-as. 

baseline implementatie 
BOS 2-30 

Reynell Taaibegrip 

kalender-leeftijd 

BOS 2-30 

Reynell Taaibegrip 

SON totaal 

kalenderleeftijd 

BOS 2-30 

Reynell Taaibegrip 

Leiter 

SON sorteren 

SON geheugen 

kalenderleeftijd 

29 33 37 

leeftijd in maanden 
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Met andere woorden de achterstand wordt iets kleiner. Vanaf de meting bij 3:3 
(39 maanden) is er gebruikgemaakt van een andere test (de SON, zie § 4.2.2), 
omdat op dat moment het plafond van de BOS 2-30 bereikt was, rekening
houdend met de niet-scoorbare items vanwege de motorische stoornissen. 
Laura behaalt op de SON een leeftijdsscore die vijf maanden hoger ligt dan 
haar score op de BOS 2-30. Afgezien van de uitschieter naar beneden bij 4:3 
(51 maanden) loopt de ontwikkelingslijn daarna netjes parallel aan de leeftijds
lijn. Hoewel Laura dus een lichte achterstand heeft op haar leeftijdsgenoten, 
zowel wat betreft haar taalbegripsniveau als het cognitieve niveau, volgt haar 
ontwikkeling over de langere termijn wel een normaal tempo. 
Er zijn geen aanwijzingen dat het COCP-programma van invloed is geweest op 
de ontwikkeling van taaibegrip of cognitie bij Laura. Het lijkt er eerder op dat 
vooral de aanvankelijke inhaalslag met betrekking tot het taaibegrip samenhangt 
met het feit dat Laura's spraakontwikkeling juist in de baselineperiode goed op 
gang komt (zie § 6.2.1). Hoewel de ontwikkeling van het begrip van gesproken 
taal in de normale ontwikkeling voor een belangrijk deel voorafgaat aan de pro
ductie van gesproken taal, is er tegelijkertijd sprake van een wisselwerking tus
sen beide aspecten. Zo testen kinderen hun ideeën over de betekenis van woor
den uit door ze zelf te produceren en deze ideeën vervolgens op basis van de reac
ties vanuit de omgeving bij te stellen (vergelijk § 2.3.1). Deze interpretatie kan 
echter niet gestaafd worden met de resultaten van deze studie. 
Yvette ten slotte scoort in de eerste drie testrondes aanzienlijk onder haar leef
tijdsniveau. Zij boekt wel vooruitgang, maar in een duidelijk vertraagd tempo 
ten opzichte van niet-gehandicapte leeftijdsgenoten. De ontwikkelingsHjn van 
het taalbegrip in de grafiek van Yvette in Figuur 7-1 suggereert dat de ontwik
keling vanaf 3:5 (41 maanden) een nagenoeg normaal tempo volgt. Dit betekent 
dat de achterstand ten opzichte van leeftijdsgenoten niet verder toeneemt De 
interpretatie van de scores op de algemene ontwikkelingstests is lastiger. De 
scores op de BOS 2-30 laten na 3:5 (41 maanden) nauwelijks meer een stijging 
zien, hetgeen grotendeels samen lijkt te hangen met de ernst van de motori
sche beperkingen van Yvette waardoor zij op dat moment eigenlijk al haar pla
fond op deze test bereikt heeft. 

Vanaf 4:1 (49 maanden) zijn bij Yvette ook de twee subtests sorteren en geheu
gen van de SON afgenomen en bij de laatste twee testmomenten is ook de Lei-
ter afgenomen (zie § 4.2.2). Deze laatste test resulteert in beide metingen in 
een score die vergelijkbaar is met de sorteertest van de SON en vormt in die 
zin een ondersteuning van de bijbehorende gevonden testleefhjd. Op de sor
teertest boekt ze in een jaar tijd in totaal een vooruitgang van slechts drie 
maanden (zie Figuur 7-1). Op de geheugentest daarentegen schiet zij ineens bij 
4:9 (57 maanden) een heel stuk omhoog, een verschil van één jaar en negen 
maanden in een periode van vier maanden. Op het laatste testmoment is de 
score nog eens zes maanden verder gestegen tot vrijwel leeftijdsadequaat 
niveau. Al deze metingen werden door dezelfde testleider verricht en ook de 
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overige testomstandigheden waren gelijk (zie § 4.2.2), zodat daarin geen ver
klaring voor deze duidelijke trendbreuk gevonden kan worden. 
In de loop van de onderzoeksperiode is de verzameling grafische symbolen 
van Yvette sterk uitgebreid. In het laatste jaar heeft zij de beschikking over 
enige honderden, over het algemeen vrij abstracte Bliss-symbolen die zich 
thematisch geordend in haar communicatiemap bevinden. Uit observaties is 
bekend dat kinderen die communiceren met Bliss-symbolen niet alleen de 
vorm van de symbolen zelf onthouden, maar ook de locatie van de symbolen 
in of op hun hulpmiddel. Van deze strategie maakt ook Yvette gebruik en het 
zou kunnen dat dit haar visuele geheugen extra getraind heeft. De subtest 
geheugen van de SON doet ook een beroep op het visuele geheugen. Deze 
mogelijke verklaring kan echter niet met de resultaten van de interactiestudie 
gestaafd worden, al is het wel opvallend dat de sterke stijging van de score op 
de geheugentest gepaard gaat met een duidelijke toename van het gebruik van 
grafische symbolen door Yvette in de laatste thuisopnames (zie Figuur 6-2). 
De testresultaten van de drie onderzoekskinderen geven geen aanleiding om 
een directe relatie te veronderstellen tussen de ontwikkeling van cognitie en 
taaibegrip en het interventieprogramma, in welke richting dan ook. Aan de 
relatie tussen communicatie en cognitie zal in het laatste hoofdstuk (§ 8.3) nog
maals aandacht worden besteed. 

7.4 Samenvatting 

In dit hoofdstuk kwam de samenhang tussen een aantal verschillende 
onderzoeksresultaten aan de orde. Eerst werd aandacht besteed aan de vraag in 
hoeverre de resultaten van de interactieanalyse in verband te brengen zijn met 
de individuele interventiedoelen die voor elk kind in het kader van het COCP-
programma ieder half jaar worden vastgesteld. Vooral bij Yvette konden der
gelijke verbanden gelegd worden. De significante toename van initiatiefge
drag, de significante toename van het gebruik van grafische symbolen en van 
representationele blikrichtingen hangen nauw samen met voor haar geformu
leerde individuele interventiedoelen. 
Een tweede aspect dat in dit hoofdstuk aan de orde kwam, was de sequentiële 
analyse van de interactie als aanvulling op de eerder uitgevoerde interactieana
lyse. Uit de resultaten van de uitgevoerde sequentiële analyses werd duidelijk 
dat de in Hoofdstuk 5 geconstateerde toename van de responsiviteit bij vol
wassen communicatiepartners vooral geldt na initiatiefgedrag van de kinde
ren. Dit heeft tot gevolg dat met name Laura en Yvette er na de interventie dui
delijk beter in slagen om nieuwe gespreksonderwerpen te introduceren. Dit 
komt niet alleen omdat hun gesprekspartners responsiever zijn geworden voor 
hun initiatieven, maar ook omdat de volwassenen minder geneigd zijn om zelf 
steeds initiatief te nemen en de kinderen meer kansen bieden om topics te 
introduceren. De kans op een initiatief van het kind blijkt sterk toe te nemen 
na pauzes die de volwassenen laten vallen. 
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Ten slotte werden in de laatste paragraaf de resultaten gepresenteerd van de 
afgenomen tests voor cognitief en taalbegripsniveau. Bij Karen is nauwelijks 
sprake van vooruitgang op deze twee aspecten, terwijl bij haar eerder ook geen 
vooruitgang vastgesteld kon worden met betrekking tot communicatieve en 
taalvaardigheden. Bij Laura is enige achterstand qua cognitie en taaibegrip ten 
opzichte van leeftijdsgenoten, maar over de gehele onderzoeksperiode van 
tweeënhalf jaar gezien, vertoont zij wel een normaal ontwikkelingstempo. De 
ontwikkeling loopt parallel met haar ontwikkeling van communicatieve en 
taalvaardigheden. Ook bij Yvette vertoont de ontwikkelingshjn van cognitie en 
taaibegrip overeenkomsten met haar ontwikkeling op het gebied van commu
nicatie en taal. Qua taaibegrip laat zij een nagenoeg normaal ontwikke
lingstempo zien. Wat betreft haar cognitief niveau vertoont zij duidelijk voor
uitgang, maar haar intellectuele ontwikkeling is - gezien de problemen bij de 
testafname - lastig te vergelijken met de normale ontwikkeling van leeftijds
genoten. 

veel te zeggen 153 



i54 Nauwelijks sprekend 


