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8 DISCUSSIE EN CONCLUSIE 

Het onderzoek dat in dit boek beschreven is, werd opgezet en uitgevoerd om 
de effecten te onderzoeken van het COCP-programma op de ontwikkeling van 
communicatieve en talige vaardigheden bij niet of nauwelijks sprekende jonge 
kinderen. In dit slothoofdstuk wordt in § 8.1 aandacht besteed aan de metho
dologische beperkingen van de studie. In § 8.2 worden conclusies getrokken 
ten aanzien van het effect van de uitgevoerde interventie op de gesprekspatro-
nen en op de verwerving van taalvaardigheden. Nadat in § 8.3 op basis van de 
onderzoeksresultaten kort de samenhang tussen de communicatieve en de 
cognitieve ontwikkeling aan de orde komt, volgt in § 8.4 het besluit van dit 
boek met enkele aanbevelingen voor toekomstig onderzoek. 

8.1 Methodologische aspecten 

Zoals elk onderzoek kent ook deze studie een aantal methodologische beper
kingen. Voor een belangrijk deel hangen deze beperkingen samen met het 
onvermijdelijke conflict tussen het experimentele model dat noodzakelijk is 
om op wetenschappelijk verantwoorde wijze effecten aan te tonen en de ken
merken van het onderhavige onderzoeksterrein en de gebruikte instrumenten 
(zie § 4.2.1). Aan de ene kant is er de wetenschappelijke eis van een controle
groep; aan de andere kant zijn er in de praktijk maar weinig kinderen uit de 
doelgroep beschikbaar en is het ook alleen met kleine groepen haalbaar om 
gedetailleerd longitudinaal onderzoek te doen. Bovendien is het onderschei
den van proefpersonen die wel of geen interventie krijgen met een aselecte 
toewijzing of het inbouwen van fasen waarin helemaal geen interventie plaats
vindt ethisch onverantwoord. 
Om dit conflict zo goed mogelijk op te lossen is voor deze studie gekozen voor 
een within-subject design, een design dat vaker wordt toegepast om de effecti
viteit te toetsen van afzonderlijke interventievariabelen (McReynolds & Kearns, 
1983). Omdat in een dergelijk design een controlegroep ontbreekt, zijn alter
natieve verklaringen voor veranderingen niet helemaal uit te sluiten. Er wordt 
dan ook niet geheel voldaan aan de eisen voor interne validiteit van de resulta
ten, maar het ontbreken van een controlegroep is in een dergelijke opzet 
ondervangen door een groot aantal herhaalde metingen te verrichten. 
Aan de beperkingen die te maken hebben met het kleine aantal onderzoeks-
kinderen en de grote onderlinge verschillen met betrekking tot aard en ernst 
van de motorische en cognitieve handicaps hebben we eerder aandacht besteed 
in § 4.2.1. In het oorspronkelijke onderzoeksplan werd uitgegaan van vier 
onderzoekskinderen van rond 2 jaar oud bij aanvang van de studie. Het bleek 
bijzonder moeilijk om voldoende proefpersonen te vinden die voldeden aan de 
van tevoren vastgelegde criteria. Toen een van de vier kinderen al snel uitviel 
(zie voetnoot 7 in § 4.2.2), bleek het bovendien onmogelijk hiervoor op korte 
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termijn vervanging te vinden. Gezien de aanzienlijke verschillen die er tussen 
de drie onderzoekskinderen toch nog blijken te bestaan, hadden de criteria 
naar wetenschappelijke maatstaven ook niet ruimer kunnen zijn. Toch zijn er 
inmiddels wel aanwijzingen dat het COCP-programma ook nuttig kan zijn 
voor kinderen uit andere groepen en met andere leeftijden, bijvoorbeeld kin
deren met verstandelijke beperkingen (Heim & Jonker, 1996). 
In de loop van de jaren dat het COCP-programma werd ingevoerd en steeds 
meer landelijke bekendheid kreeg, bleek er een grote aantrekkingskracht van 
uit te gaan. De laatste jaren heeft men in Heliomare zelfs een wachtlijst aan 
moeten leggen, omdat de capaciteit zodanig is dat maximaal 12 kinderen tege
lijkertijd het COCP-programma kunnen volgen. Op dit moment zou het veel 
minder moeilijk zijn om een onderzoek als dit op te zetten en er meer kinde
ren bij te betrekken. Overigens zal een dergelijke replicatie zeer begrotelijk 
zijn. 

Het interpreteren van de resultaten van dit effectonderzoek wordt enigszins 
belemmerd door de complexiteit van de interventie van het COCP-programma 
die uit een groot aantal verschillende componenten bestaat. Het gaat in dit pro
gramma om een pakket van met elkaar samenhangende maatregelen die 
ervoor moeten zorgen dat niet-sprekende kinderen beter kunnen (leren) com
municeren in allerlei alledaagse sociale omgevingen. Globaal gezien bestaat dit 
pakket tenminste uit de selectie en verstrekking van een individueel commu
nicatiesysteem met vocabulair, het geven van instructie over het omgaan met 
dit systeem en het instrueren van de communicatiepartners van het kind over 
strategieën voor ondersteunde communicatie in het algemeen en het commu
niceren met deze specifieke OC-gebruiker in het bijzonder. Voor elk onderdeel 
worden meerdere procedures gehanteerd, die bovendien per kind kunnen ver
schillen. In het kader van effectonderzoek betekent dit enerzijds dat het lastig 
is om de onafhankelijke variabele, de uitgevoerde interventie waaronder de 
partnerinstructie, specifiek te definiëren en anderzijds dat het vrijwel onmo
gelijk is om alle andere variabelen die de resultaten mede zouden kunnen 
beïnvloeden te controleren. Hoewel het zuiverder zou zijn om de verschillen
de componenten van de interventie bij de interpretatie te scheiden, is de 
invloed die elke component afzonderlijk heeft vermoedelijk niet hetzelfde als 
de invloed van dezelfde component wanneer die geïntegreerd is met andere 
componenten (Sevdk, Romski & Adamson, 1999). Daarom is er in het onder
havige onderzoek voor gekozen de effecten van het programma als geheel te 
onderzoeken. Dit heeft tot gevolg dat de resultaten lastiger theoretisch te ver
klaren zijn, maar dat de ecologische validiteit van het onderzoek toeneemt. 
De methode voor materiaalverzameling in dit onderzoek reflecteert eveneens 
de totaalbenadering van het onderzochte interventieprogramma. Het onder
zoeksmateriaal bestond uit transcripten van video-opnames die gemaakt wer
den in natuurlijke situaties. Het voordeel is dat zo een redelijk natuurgetrouw 
beeld verkregen wordt van het gedrag van de kinderen en de volwassenen. Het 
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nadeel is dat de resultaten uiteindelijk mede beïnvloed kunnen zijn door vari
abelen die niet onder experimentele controle stonden. Om enkele voorbeelden 
te noemen: het gebruikte (spel)materiaal, de uitgevoerde activiteiten en de 
gespreksonderwerpen tijdens de interactie, de vorm en inhoud van communi-
catiehulpmiddelen en verstoringen van buitenaf (onderbrekingen van de dya-
dische interactie door andere kinderen of volwassenen of door een telefoonge
sprek). De gevonden variatie tussen de metingen onderling lijkt bij nadere 
inspectie echter nauwelijks samen te hangen met de hier genoemde aspecten, 
zodat we ervan uit mogen gaan dat de invloed op de resultaten niet groot is 
geweest 
Een andere kwestie is dat deze effectstudie voor een belangrijk deel gericht is 
op indirecte effecten van de interventie. Het interventieprogramma gaat er 
immers van uit dat veranderingen bij niet-sprekende kinderen bewerkstelligd 
worden via veranderingen in het gedrag van volwassen communicatiepartners. 
Omdat ook het gedrag van de communicatiepartners in deze studie werd 
betrokken, was het mogelijk om het gedrag van beide partners in relatie tot 
elkaar te analyseren. Verder is het zo dat de partnerinstructie van het COCP-
programma zich op veel meer communicatiepartners richt dan de twee die 
voor elk kind gevolgd werden voor de effectstudie. We hebben in deze studie 
geen zicht gekregen op de veranderingen in het gedrag van de andere partners 
en op de invloed die dat gehad heeft op de veranderingen bij de kinderen. Aan 
de andere kant is het wel zo dat de procedures voor de partnerinstructie voor 
alle communicatiepartners gelijk waren en dat de meest intensief begeleide 
partners wel bij het onderzoek betrokken waren. 
Zoals uit bovenstaande blijkt, is veel moeite gedaan om zo goed mogelijk om 
te gaan met de onvermijdelijke methodologische voetangels en klemmen van 
deze studie, zodat de bedreiging van de interne validiteit beperkt kon blijven. 
Behalve de statistische significantie van het interventieprogramma waar deze 
studie zich op richtte, wijst Calculator op het belang van de klinische significan
tie (Calculator, 1999). Het begrip 'klinische significantie' verwijst naar eisen 
als bruikbaarheid, uitvoerbaarheid en effectiviteit van een interventieprogram
ma in de klinische praktijk De klinische significantie werd systematisch 
onderzocht in een eerdere studie (Heim & Jonker, 1996) waarin geconclu
deerd werd dat het COCP-programma bruikbaar, uitvoerbaar en sociaal valide 
is in de praktijk van de kinderrevalidatie. 

8.2 Effecten van het COCP-interventieprogramma 

De eerste onderzoeksvraag van deze studie was of het COCP-programma aan
toonbaar leidt tot meer symmetrische gesprekspatronen in de communicatieve 
interactie tussen niet-sprekende kinderen en sprekende volwassenen. Er wer
den in Hoofdstuk 4 vier hypothesen geformuleerd bij deze onderzoeksvraag, 
twee voor verwachte veranderingen bij de volwassenen en twee voor verwachte 
veranderingen bij de onderzoekskinderen. Op basis van de resultaten die 
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beschreven werden in Hoofdstuk 5 zullen in § 8.2.1 conclusies getrokken wor
den met betrekking tot de hypothesen over de gesprekspatronen. De tweede 
onderzoeksvraag betrof de effecten op de taalvaardigheden van de niet-spreken-
de kinderen. In Hoofdstuk 4 werd één hypothese geformuleerd met betrekking 
tot veranderingen bij de volwassen communicatiepartners en twee hypothesen 
met betrekking tot veranderingen bij de kinderen zelf. In § 8.2.2 komen de con
clusies met betrekking tot deze hypothesen aan de orde. De toetsing daarvan 
werd in Hoofdstuk 6 ingebed in een beschrijving van de multimodale commu
nicatie van de kinderen. Ook de belangrijkste conclusies uit deze beschrijving 
komen aan bod in § 8.2.2. In § 8.2.3 zullen dan ten slotte nog enige algemene 
conclusies getrokken worden over de effecten van het COCP-programma. 

8.2.1 Effecten op de communicatieve ontwikkeling 

In Tabel 8-1 staat per kind een overzicht van de hypothesen met betrekking tot 
de gesprekspatronen en hun eventuele bevestiging door dit onderzoek. Bij 
Karen kon geen enkele hypothese bevestigd worden, bij Laura konden drie van 
de vier en bij Yvette konden alle hypothesen bevestigd worden. 
Bij Karen blijft de verdeling van zowel beurten als topicintroducties sterk 
asymmetrisch. Toch waren haar communicatiepartners vanaf het begin rede
lijk responsief en gaven zij Karen ruim de tijd om haar beurten te nemen. Zij 
volgden de aanwijzingen van de partnerinstructie in het algemeen goed op, 
maar dit heeft nauwelijks gevolgen gehad voor Karens gedrag. Hier kunnen 
verschillende verklaringen aan ten grondslag liggen. Ten eerste zou het zo 
kunnen zijn dat een goede afstemming tussen volwassene en kind een nood
zakelijke voorwaarde is om het communicatieve gedrag van het kind via sti
mulerende strategieën positief te beïnvloeden. Karens gedrag werd eerder 
gekenschetst als autistiform (zie § 4.3.1). Haar moeilijkheden om contact te 
maken en vast te houden met haar gesprekspartners vormden een grote 
belemmering voor een goede afstemming tussen haar en haar volwassen com
municatiepartners. Het tot stand brengen van een goede afstemming, onder 
andere door middel van oogcontact, vormde wel steeds een belangrijk en blij
vend interventiedoel voor Karen. Voor het op gang komen van de communi-

Tabel 8-1 De hypothesen over de gesprekspatronen met bijbehorend toetsingsresultaat (vergelijk 
§ 4.1, Hoofdstuk 5 en Bijlage F). 

hypothesen 

Hi . i 
H1.2 
Hi.3 
Hi.4 

gesprekspatronen 

toename effectieve pauzes volwassene 
toename responsiviteit volwassene 
toename communicatie kind 
toename initiatieven kind 

bevestiging 

Karen 
nee 
nee 
nee 
nee 

Laura 

ja 
ja 
ja 

nee 

Yvette 

ja 
ja 
ja 
ja 
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catieve ontwikkeling was dit doel aan het eind van de onderzoeksperiode ken
nelijk nog onvoldoende bereikt. 
Een tweede verklaring voor het uitblijven van effecten zou kunnen zijn dat 
Karens cognitieve niveau te laag is om te kunnen profiteren van het interven
tieprogramma. Toch is haar niveau bij de start van het programma vergelijk
baar met het beginniveau van Yvette die wel heel duidelijk profiteert van de 
interventie. Bovendien is inmiddels uit de praktijk bekend dat het COCP-pro-
gramma goed toegepast kan worden bij kinderen en volwassenen met een 
(zeer) laag cognitief niveau en ook bij die groep kan leiden tot een toename van 
de communicatie (mondelinge informatie van Vera Jonker; zie ook Heim & 
Jonker, 1996). De meest voor de hand liggende verklaring voor de afwezigheid 
van aantoonbare positieve effecten van het programma bij Karen ligt dan ook 
in de ernstige contactstoornissen mogelijk in combinatie met een bijzonder 
traag algemeen ontwikkelingstempo. 
Laura gaat in de loop van het onderzoek steeds meer communiceren en dit is 
een aantoonbaar effect van de interventie. De beurtverdeling binnen beide 
dyades is na interventie duidelijk symmetrisch. Hoewel het percentage beur
ten van Laura dat bestaat uit een topicintroductie niet verandert in de loop van 
het onderzoek, verandert de verdeling van de topicintroducties binnen de 
dyade wél significant (zie Figuur 5.6 in § 5.2.2). Ook dit is een aantoonbaar 
effect van de interventie. 
De grootste effecten zagen we bij Yvette die in de interventieperiode aanzien
lijk meer gaat communiceren en ook veel meer initiatieven gaat nemen. Opval
lend bij haar was de plotselinge sterke toename van de communicatie halver
wege de interventiefase als zij 37 jaar oud is. Deze toename blijkt samen te 
gaan met de verwerving van symbolen voor 'ja' en 'nee' die vlak voor die betref
fende meting in korte tijd plaatsvond (zie ook § 8.2.2). De vaardigheid om 'ja' 
en 'nee' aan te geven blijkt van cruciaal belang voor het tot stand komen van 
een soepele beurtwisseling. 
Sommige veranderingen bij volwassen communicatiepartners manifesteerden 
zich al in de baselinefase. Zo is er voorafgaand aan de partnerinstructie al spra
ke van een toenemende responsiviteit bij de beide partners van Laura en Yvet
te. Deze veranderingen kunnen mogelijk verklaard worden doordat de volwas
senen wisten dat het onderzoeksproject te maken had met communicatie 
waardoor zij al meer gericht waren op aspecten van de communicatie. Boven
dien werden de communicatiepartners al direct bij het onderzoek betrokken 
omdat alle opnames meteen samen met de betrokken volwassenen bekeken 
werden om de representativiteit te controleren en extra contextinformatie te 
noteren (zie § 4.4.1). Deze vorm van feedback lijkt bij sommigen al een posi
tief effect te hebben gehad op hun communicatief gedrag. 
Light (1985) rapporteert in haar onderzoek bij niet-sprekende kinderen van 
rond de vijfjaar oud een gemiddeld aandeel van de kinderen in de beurtverde
ling van 32%. Voor de start van de interventie lag het aandeel van de toen twee-
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jarige Karen, Laura en Yvette in de beurtverdeling tussen 20 en 34%. Bij Karen 
verandert dit percentage gedurende het onderzoek niet Bij Laura en Yvette is 
het percentage beurten na interventie, als beide kinderen 5 jaar oud zijn, geste
gen tot tussen 40 en 50%, dat wil zeggen dat er een nagenoeg symmetrische 
verhouding is ontstaan tussen de beurten van het kind en de beurten van de vol
wassene. Het aandeel van de kinderen in de beurtverdeling is daarmee ook aan
zienlijk gunstiger dan in het onderzoek van Light. De toename van de commu
nicatie van Laura en Yvette hangt samen met het pauzegedrag van de volwassen 
communicatiepartners; het percentage effectieve pauzes, dat wil zeggen pauzes 
die daadwerkelijk gevolgd worden door communicatie van het kind, neemt bij 
beide partners van deze twee kinderen na interventie toe. 
Ook de veranderingen in de verdeling van de topicintroducties zijn bij Laura en 
Yvette groot Bij Laura neemt het aandeel in de topicintroducties toe van 
gemiddeld ongeveer 25% tot rond de 50% en bij Yvette is er een toename van 
rond de 6% tot bijna 50% na interventie. Hier zien we een groot verschil met 
de resultaten die Tight rapporteert. De acht kinderen van rond vijfjaar oud die 
zij onderzocht produceerden gemiddeld slechts 15% van alle gespreksonder
werpen. Ook Björck-Akesson (1990) rapporteert duidelijk lagere percentages; 
twee kinderen die zij longitudinaal volgde, introduceerden op vijfjarige leeftijd 
respectievelijk 39 en 7% van alle topics in de interactie met een van hun ouders. 
Heim (1989) rapporteerde in haar vooronderzoek bij drie kinderen tussen acht 
en twaalf jaar oud een gemiddeld percentage van 38% van de topicintroducties, 
nog altijd minder dan de helft van het totaal aantal introducties. 
Eerder hebben we het initiatiefgedrag van niet-sprekende kinderen in verband 
gebracht met de mate van responsiviteit die volwassen gesprekspartners aan 
de dag leggen. Als we de gegevens van dit onderzoek vergelijken met de resul
taten van eerder onderzoek dan vinden we globaal gezien een bevestiging van 
dit verband. Zo rapporteert Light in haar onderzoek dat de moeders die zij 
onderzocht gemiddeld 54% van hun beurten gebruikten om te reageren op de 
communicatie van hun kind. Björck-Akesson rapporteert voor de partners van 
de twee jongetjes die zij onderzocht respectievelijk 48 en 32% en Heim (1989) 
rapporteert in haar vooronderzoek een gemiddeld percentage van 65 voor alle 
acht communicatiepartners die in haar onderzoek betrokken waren. In de 
onderhavige effectstudie neemt de responsiviteit bij de partners van Laura toe 
van ongeveer 55 tot rond de 80% en bij de partners van Yvette van rond 50 tot 
bijna 75%. Bij Karen bewegen de percentages zich over de gehele onderzochte 
periode tussen 45 en 63%. 

8.2.2 Effecten op de taalverwerving 

In Tabel 8-2 is per kind een overzicht gegeven van de hypothesen met betrek
king tot de analyse van communicatievormen en hun bevestiging door middel 
van het onderzoek. Uit dit overzicht blijkt dat de hypothese over de toename 
van nonvocale communicatie bij de volwassenen voor alle kinderen bevestigd 
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Tabel 8-2 De hypothesen over de communicatievormen met bijbehorend toetsingsresultaat (ver
gelijk § 4.1, Hoofdstuk 6 en Bijlage F). 

hypothesen 

H2.1 
H2.2 
H2.3 

taalvaardigheden 

toename nonvocale vormen volwassenen 
toename representationele symbolen kinderen 
toename complexe proposities kinderen 

bevestiging 

Karen 

(W* 
nee 
nee 

Laura 

ja 
nee 

ja 

Wette 
ja 
ja 

nee 

* Significant effect volgens ANOVA, niet bevestigd door Kruskal-Wallis (zie Tabel F-3 en F-4 in Bijlage F). 

kon worden. Van de twee hypothesen voor de kinderen kon de eerste alleen bij 
Yvette bevestigd worden en de tweede alleen bij Laura. Bij Karen kon geen van 
beide hypothesen bevestigd worden. 
In de loop van de interventie kregen de kinderen de beschikking over com-
municatiehulpmiddelen toegesneden op hun individuele motorische moge
lijkheden en communicatieve behoeften. De communicatiepartners werden 
geïnstrueerd om zelf zoveel mogelijk ondersteund te communiceren met de 
kinderen. Dat alle volwassenen ook meer zijn gaan communiceren via nonvo
cale communicatievormen is een van de positieve effecten van het COCP-pro-
gramma die aangetoond konden worden (zie hypothese H2.1 in Tabel 8-2). 
Waar de volwassenen voorheen nauwelijks nonvocaal communiceerden, gaan 
zij dat na instructie wél doen, al blijven de percentages relatief laag. Ook is er 
een lichte toename van gesproken communicatie die ondersteund wordt met 
niet-gesproken vormen. 
Als volwassenen andere communicatievormen gebruiken, betreft dit voor het 
overgrote deel gebaren. De overige vormen (grafische symbolen, blikrichting, 
mimiek) komen niet of weinig voor. Dit geldt zelfs voor de categorie grafische 
symbolen bij de communicatiepartners van Yvette, terwijl dit kind motorisch 
niet in staat is tot enige gebarenproductie en sterk afhankelijk is van het 
gebruik van grafische symbolen. De toegankelijkheid van grafische symbolen 
is een noodzakelijke voorwaarde voordat het kind via deze vorm kan commu
niceren. Ook is het modelleren van deze vorm in eerste instantie noodzakelijk, 
enerzijds om het kind de betekenis van het symbool te leren en anderzijds om 
het kind te laten zien hoe het via de symbolen kan communiceren. Een voort
durend frequent gebruik van deze communicatievorm door de volwassen com
municatiepartners blijkt echter niet nodig te zijn om ervoor te zorgen dat Yvet
te de grafische symbolen daadwerkelijk gebruikt om te communiceren. 
Dat Yvette maar weinig modellen in het taalaanbod nodig heeft om zelf 
gebruik te gaan maken van symbolen in minder gebruikelijke vormen als gra
fische symbolen of blikrichting, blijkt ook uit de manier waarop zij 'ja' en 'nee' 
leerde aangeven: ogen omhoog voor 'ja' en naar links voor 'nee'. Toen Yvette 
3:7 was, kreeg haar moeder de instructie om deze symbolen zoveel mogelijk te 
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modelleren tijdens de conversatie, dus steeds als ze zelf'ja' of'nee' zei, en om 
veel ja/nee-vragen te stellen om antwoorden bij Yvette uit te lokken. Benadrukt 
werd dat ze niet speciaal moest oefenen met Yvette, maar haar een model 
moest bieden en gelegenheden moest scheppen in natuurlijke interactiesitua
ties. Yvette leerde binnen een week om betrouwbaar 'ja' en 'nee' aan te geven. 
Daarna was het modelleren van deze symbolen verder niet nodig. 
Uit de gegevens van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat de voor-
keursvormen die vormen zijn die de kinderen de meeste mogelijkheden bie
den voor deiktisch en symbolisch gebruik, gegeven de individuele motorische 
capaciteiten. Specifiek voor grafische symbolen komt daarbij dat deze moge
lijkheden begrensd worden door de specifieke set symbolen die het kind 
beschikbaar heeft. 

De meest drastische veranderingen in vormkeuze zagen we bij Yvette. Het 
gebruik van vocalisaties en mimiek vóór de interventie wordt ingewisseld voor 
blikrichting en grafische symbolen na de start van het interventieprogramma. 
Deze omslag staat rechtstreeks in verband met het taalaanbod. Zowel blikrich
tingcommunicatie als grafische symbolen waren voor interventie totaal afwe
zig in het taalaanbod. Zodra Yvette werd blootgesteld aan deze vormen die ze 
met haar motorische mogelijkheden ook zelf kon produceren, begon ze ze 
onmiddellijk te gebruiken om haar bedoelingen duidelijk te maken. 
Anders ligt het bij Laura die ook al voor interventie gebruikmaakte van de voor 
haar meest voor de hand liggende vormen: gebaren en spraak. Deze commu
nicatievormen kwamen ook in de baselinefase voor in het taalaanbod omdat 
het vormen zijn die automatisch door iedereen in meer of mindere mate 
gebruikt worden. Laura kon al voor interventie enigszins profiteren van een 
gebarenaanbod en had ook al toegang tot die vorm, omdat er immers geen 
hulpmiddel voor nodig is. 
Het gebruik van meerdere vormen voor één propositie kwam in alle opnames 
van de drie kinderen voor, op één opname van Karen na. Er waren in de loop 
van het onderzoek wel duidelijke verschillen in de productie van multimodale 
proposities. Zowel bij Laura als bij Yvette zagen we een tijdelijke afname van 
multimodale proposities in de periode dat de eerste complexe proposities ver
schijnen. Of er daadwerkelijk een relatie bestaat tussen deze twee bevindingen 
zal onderzoek bij andere niet-sprekende kinderen moeten uitwijzen. In 
Hoofdstuk 6 werd gesuggereerd dat het samenstellen van unimodale combi
naties misschien gemakkelijker is dan het combineren van meerdere elemen
ten in verschillende communicatievormen. Overigens kon alleen bij Laura een 
statistisch significante toename van complexe proposities (zie Tabel 8-2, hypo
these H2.3) worden aangetoond. 

Het overgrote deel van alle multimodale proposities bestaat in alle fasen bij 
alledrie de kinderen uit combinaties met vocalisaties of spraak. Dit komt over
een met de resultaten die Light en haar collega's (Light, Collier & Parnes, 1985) 
rapporteren bij acht niet-sprekende kinderen tussen 4:5 en 6;n. In tegenstel-
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ling tot deze onderzoekers die geen enkele combinatie van twee nonvocale vor
men vonden, komen dergelijke combinaties in ons materiaal wél voor en dan 
vooral bij Yvette. Light en collega's vonden slechts combinaties van vocalisaties 
met ofwel blikrichting ofwel gebaren. Deze onderzoekers interpreteerden het 
gebruik van stemgeluid of spraak in deze combinaties als een extra manier om 
de aandacht te vestigen op de referent van de blikrichting of het gebaar en zo 
een reactie bij de partner uit te lokken. In deze studie geldt dezelfde interpre
tatie voor Yvette en ook in de meeste gevallen voor Karen; in de multimodale 
proposities van Yvette leveren de vocalisaties nooit een essentiële bijdrage aan 
de inhoud van de propositie en in die van Karen zelden. Laura drukt daarente
gen over het algemeen een essentieel deel van de propositie dan wel de hele 
propositie uit via spraak. 
De ontwikkeling van symbolische communicatie (Tabel 8-2, hypothese H2.2) 
vertoont opvallende verschillen tussen de drie kinderen. Bij Karen komen 
vanaf het begin representationele symbolen voor, maar hun aantal blijft gedu
rende de hele onderzoeksperiode erg laag. Ook bij Laura komen representati
onele symbolen vanaf het begin voor, maar bij haar neemt hun aantal in elk 
geval in absolute zin duidelijk toe in de loop van de onderzochte periode. Bij 
Yvette zijn representationele symbolen geheel afwezig in de baselineperiode. 
Zodra zij toegang krijgt tot communicatievormen met symbolische mogelijk
heden die zij kan reproduceren, maakt zij daar onmiddellijk gebruik van. 
Alle multimodale complexe proposities van Yvette bestaan uit combinaties van 
een blikrichting met een grafisch symbool. De meeste van deze combinaties 
bevatten een deiktische blikrichting naar een object, persoon of locatie in de 
directe omgeving en een deiktische blikrichting naar een grafisch symbool. 
Omdat de blikrichting in beide vormen een rol speelt, is de ware multimodale 
aard van deze combinaties enigszins discutabel. Toch is het belangrijk om blik
richtingen die verwijzen naar referenten in het hier-en-nu te onderscheiden 
van blikrichtingen die gebruikt worden als selectiemethode voor grafische 
symbolen. 
Zoals al eerder gemeld kwam de combinatie van blikrichting en grafisch sym
bool niet voor in het materiaal van Light et al. (1985). Tenminste enkele van de 
acht kinderen in hun studie maakten gebruik van de blikrichting als selectie
methode, maar deze kinderen gebruikten ook codeertechnieken (bijvoorbeeld 
blikrichting naar een blok met symbolen gevolgd door een blikrichting naar 
een kleur om het gewenste symbool te identificeren). Een dergelijke codeer
methode werd ook bij Yvette geïntroduceerd (zie § 4.3.2), maar in de opnames 
voor het onderzoek kon zij de gewenste symbolen voor het overgrote deel nog 
direct met oogaanwijzen selecteren op haar doorkijkraam. Codeertechnieken 
lijken veel hogere eisen te stellen aan de cognitieve verwerking dan directe 
selectie en dit zou wel eens kunnen verklaren waarom combinaties van blik
richting en grafische symbolen niet voorkwamen in het materiaal van Light. 
Laura en Yvette doorlopen dezelfde ontwikkelingsvolgorde bij de constructie 

veel te zeggen 163 



DISCUSSIE EN CONCLUSIE 

van complexe uitingen als bekend is uit de literatuur over kinderen die een 
gesproken taal of een gebarentaal leren (Caselli & Volterra, 1990; Van den 
Bogaerde, 2000). De eerste combinaties bij Yvette bestaan uit twee deiktische 
symbolen. Daarna volgen combinaties van een deiktisch symbool en een 
representationeel symbool. Deze combinaties vinden we bij Laura vanaf de eer
ste opnames. De volgende stap in de ontwikkeling bij beide kinderen is het 
combineren van twee representationele symbolen in één uiting. 
Bij Yvette zijn er duidelijke aanwijzingen voor creativiteit bij de ontwikkeling 
van multimodale complexiteit. In het taalaanbod van Yvettes moeder en van de 
groepsleidster vinden we regelmatig zowel het gebruik van blikrichtingen als 
het gebruik van grafische symbolen. Er is echter geen enkel voorbeeld in het 
onderzochte taalaanbod van het gecombineerd gebruik van deze twee vormen 
voor de vorming van een complexe propositie. Ook zijn er geen voorbeelden 
gevonden in het taalaanbod van unimodale nonvocale complexe proposities. 
Het is dan ook aannemelijk dat Yvette deze vaardigheden helemaal zelfheeft 
verworven en dit is een aanwijzing voor de creativiteit en productiviteit van 
haar OC-taalsysteem. De resultaten van Yvette tonen aan dat het wel noodza
kelijk is voor de ontwikkeling van een talig systeem dat communicatievormen 
die behoren tot het individuele potentiële repertoire aanwezig zijn in het taal
aanbod. De vaardigheid om verschillende lexicale elementen te combineren 
kan zich echter ook ontwikkelen als dergelijke combinaties in het taalaanbod 
geheel afwezig zijn. Volgens Volterra en Iverson (1995) combineren zich nor
maal ontwikkelende kinderen die kunnen horen en spreken nooit twee ver
schillende representationele gebaren. Deze auteurs betogen dat de afwezig
heid van meergebaarcombinaties in de productie van deze kinderen verklaard 
dient te worden door het unimodale karakter van het taalaanbod voor deze kin
deren, namelijk gesproken taal. Volterra en Iverson rapporteren verder in 
navolging van Goldin-Meadow en Morford (1990) dat dove kinderen van 
horende en sprekende ouders spontaan wél een groot aantal combinaties pro
duceerden van twee representationele gebaren. Voor deze dove kinderen was 
het conventionele taalaanbod in gesproken taal niet toegankelijk. Het lijkt er 
dan ook op dat kinderen die niet in staat zijn het taalaanbod op te vangen of 
kinderen die de modaliteit van het aanbod zelf niet productief kunnen gebrui
ken, spontaan combinaties gaan produceren in andere modaliteiten. 
Een kanttekening is hier op zijn plaats. De bijzonder lage frequenties van som
mige categorieën bij de analyse van multimodale proposities en bij de analyse 
van linguïstische complexiteit maken dat voorzichtigheid geboden is bij het 
trekken van conclusies. Om deze aspecten goed te kunnen onderzoeken, is een 
andere dan de hier gehanteerde methodologie en vooral een andere methode 
voor het verzamelen van interactiemateriaal misschien meer geëigend. De 
methode van interactieanalyse op basis van video-opnames van vijf minuten 
blijkt wel heel geschikt voor de analyse van de gesprekspatronen, maar minder 
geschikt voor het onderzoek naar de beginnende verwerving van linguïstische 
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vaardigheden. Een opnameduur van vijf minuten is te kort om bij deze doel
groep voldoende voorbeelden te vinden van de genoemde linguïstische aspec
ten. Ook een andere methode voor het verzamelen van gegevens, bijvoorbeeld 
het uitlokken van taal aan de hand van plaatjesmateriaal, zou misschien meer 
gegevens op kunnen leveren. 

8.2.) Algemene conclusies 

Volgens light (1999) dient effectonderzoek de volgende drie vragen te beant
woorden: (1) wat is het effect van de interventie, (2) zijn er aanwijzingen voor 
de generalisatie en de bestendiging van dit effect, en (3) wordt het effect van 
belang geacht door de direct betrokkenen en door de maatschappij in het alge
meen? Voor de onderzochte variabelen kunnen de eerste twee vragen op grond 
van deze studie nu beantwoord worden. De conclusie luidt dat twee van de drie 
kinderen als effect van de interventie meer zijn gaan communiceren en ver
houdingsgewijs meer topics zijn gaan introduceren in de interactie. Hun 
inbreng in de communicatie in het algemeen en hun invloed op de inhoud van 
de communicatie is door de interventie groter geworden. Bovendien zijn deze 
twee kinderen ook taalvaardiger geworden op een aantal aspecten. 
Er zijn duidelijke aanwijzingen voor generalisatie en bestendiging van de 
effecten bij deze kinderen. Het feit dat de veranderingen bij beide kinderen 
gelden in twee verschillende situaties en met twee verschillende communica
tiepartners toont aan dat er sprake is van generalisatie van de gedragsverande
ringen. De meeste verbeteringen zijn ingezet tijdens de interventiefase. Voor 
sommige aspecten loopt de groei door tijdens de implementatiefase en voor 
andere aspecten is er sprake van bestendiging. Er is voor geen enkel aspect 
sprake van terugval in latere fasen van het onderzoek, terwijl in de implemen
tatiefase de intensiteit van de partnerinstructie aanzienlijk minder was dan in 
de interventiefase (zie § 4.3.2 en Tabel 4-3). Gezien de bestendiging van het 
interventie-effect ook in deze latere fase kan geconcludeerd worden dat deze 
vermindering van intensiteit geen nadelige gevolgen heeft gehad. 
De sociale validering van de effecten, dat wil zeggen de waardering van de 
effecten door betrokkenen (vraag 3 van light), vormde geen onderwerp van 
deze studie, maar was wel onderdeel van een eerder uitgevoerd evaluatie
onderzoek (Heim & Jonker, 1996). Uit de resultaten daarvan bleek dat er 
onder betrokkenen veel waardering was voor het COCP-programma en dat 
men positief oordeelde over de bereikte effecten. 

8.3 Communicatie en cognitie 

In het kader van deze studie werden longitudinale gegevens verzameld over de 
cognitieve ontwikkeling van de onderzoekskinderen. De resultaten kunnen 
daarom inzicht verschaffen in de mogelijke relatie tussen de communicatieve 
ontwikkeling en de ontwikkeling van intellectuele vaardigheden. Behalve het 
maatschappelijk belang van eventuele positieve verbanden tussen de effecten 

veel te zeggen 165 



DISCUSSIE EN CONCLUSIE 

van het interventieprogramma en de intellectuele ontwikkeling, is er ook een 
theoretisch belang. 
Voor het verband tussen cognitieve ontwikkeling en communicatieve ontwik
keling zijn in de literatuur verschillende verklaringsmodellen voorgesteld 
(Kangas & Lloyd, 1988). Twee verklaringsmodellen hebben zich tot op heden 
gehandhaafd: (1) het cognitiemodel dat ervan uitgaat dat de cognitieve ontwik
keling voorafgaat aan de communicatieve ontwikkeling, en (2) het interactie
model waarin beide ontwikkelingen elkaar wederzijds beïnvloeden (zie bijvoor
beeld Johnston, 1985). 
In hoeverre ondersteunen de resultaten van het onderhavige onderzoek zoals 
besproken in Hoofdstuk 5, 6 en 7 deze verklaringsmodellen? Voor Karen kon
den we geen effecten van het COCP-programma aantonen. In § 7.3 bleek dat zij 
zich in de onderzoeksperiode ook nauwelijks ontwikkelt op cognitief gebied en 
dat zij aan het einde van de onderzoeksperiode ongeveer een niveau heeft van 
een kind van anderhalfjaar oud. De veronderstelling dat Karens algemene ont
wikkelingsniveau te laag zou zijn om te kunnen profiteren van het programma 
ligt hier voor de hand. Dit zou dan in lijn zijn met het hierboven besproken cog
nitiemodel dat de cognitieve ontwikkeling ziet als voorwaarde voor de commu
nicatieve en talige ontwikkeling. Eerder hebben we echter vooral gewezen op de 
ernstige contactstoornissen bij Karen als verklaring voor het uitblijven van effec
ten van de interventie (zie § 8.2.1). Als de contactstoornissen de communicatie
ve ontwikkeling in de weg staan en er is tevens een wisselwerking met de cog
nitieve ontwikkeling (model 2), dan zouden de contactstoornissen indirect ook 
de cognitieve ontwikkeling tegenhouden. In die zin zouden Karens gegevens 
een ondersteuning vormen voor het interactiemodel. 
De gegevens over het verloop van de cognitieve ontwikkeling van Laura lopen 
goeddeels parallel aan de gegevens van haar communicatieve ontwikkeling 
zoals die uit de interactieanalyse naar voren is gekomen. In die zin is de ont
wikkeling bij Laura een ondersteuning van het interactiemodel voor de relatie 
tussen cognitie en taal. Ook vanwege het opvallende samengaan van de ont
wikkelingsversnelling op het gebied van de cognitie en het taaibegrip met het 
op gang komen van de spraakontwikkeling (zie § 7.3), ligt het interactiemodel 
dat uitgaat van een wederzijdse beïnvloeding van cognitie en communicatie 
het meest voor de hand. 
De resultaten van de tests van het algemeen ontwikkelingsniveau van Yvette 
geven samen met de resultaten van de interactieanalyse eveneens aanleiding 
om een interactie te veronderstellen tussen communicatieve ontwikkeling en 
cognitieve ontwikkeling. Welk ontwikkelingsgebied dan het primaat heeft, 
daarover is op basis van deze resultaten moeilijk een uitspraak te doen. 
Op basis van dit onderzoek is de veronderstelling dat de cognitieve ontwikke
ling noodzakelijk voorafgaat aan de communicatieve ontwikkeling (verkla
ringsmodel 1) minder waarschijnlijk. Samenvattend wijzen de resultaten van 
de longitudinale gegevensverzameling met betrekking tot de cognitieve ont-
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wikkeling in algemene zin vooral in de richting van een wisselwerking tussen 
de cognitieve ontwikkeling en de ontwikkeling van communicatieve en talige 
vaardigheden. Maar op basis van de resultaten van dit onderzoek waarin 
slechts drie kinderen waren betrokken, kunnen we hierover geen definitieve 
beslissing nemen. 

8.4 Besluit 

In de zeventiger jaren van de vorige eeuw stelden onderzoekers ondersteunde 
communicatie gelijk aan het gebruik van communicatiehulpmiddelen (light, 
Collier & Parnes, 1985c). In de jaren tachtig verschoof de aandacht van onder
zoekers naar het functionele gebruik van OC in communicatieve interactie. 
Duidelijk werd dat de gevolgen van het gebruik van OC-technieken voor de 
aard en het verloop van gesprekken groot zijn. Specifiek met betrekking tot 
niet-sprekende kinderen bleek dat zij wel in staat waren om in korte tijd een 
groot aantal gebaren of grafische symbolen te leren, maar dat dit niet automa
tisch leidde tot een functioneel gebruik daarvan in de alledaagse communica
tie. De rol van deze kinderen bleef over het algemeen beperkt en de inhoud van 
de communicatie werd voor een groot deel bepaald door de sprekende volwas
sene. 
Deze inzichten vormden de achtergrond voor de ontwikkeling van het COCP-
programma waarin via instructie aan volwassen sprekende partners gestreefd 
wordt naar zodanige veranderingen van hun gedrag dat zij de ontwikkeling 
van communicatieve en talige vaardigheden bij de kinderen optimaal kunnen 
stimuleren. Het effectonderzoek in dit boek heeft aangetoond dat de interven
tie van het COCP-programma zinvol en effectief kan zijn. Door de instructie 
hebben de onderzochte volwassenen hun gedrag aangepast en als gevolg daar
van nam de communicatieve inbreng van twee van de drie kinderen significant 
toe. Toekomstig effectonderzoek waarin de effectvariabelen nauw zijn afge
stemd op de individuele interventiedoelen van de onderzoekskinderen zou een 
zinvolle aanvulling vormen op de resultaten van dit onderzoek dat zich primair 
richtte op de algemene interventiedoelen van het COCP-programma (een 
gelijkwaardige verdeling van beurten en topicintroducties). 
Onderzoek uit de tachtiger jaren maakte ook duidelijk dat de communicatie 
van niet-sprekende kinderen in essentie een multimodaal proces is en dat de 
communicatieve ontwikkeling in dat kader bestudeerd dient te worden. De eer
ste studies naar aspecten van de taalontwikkeling via ondersteunde communi
catie met of zonder hulpmiddelen dateren uit de jaren negentig (zie bijvoor
beeld Wilkinson, Romski & Sevcik, 1994; Grove, Dockrell & Woll, 1996). Deze 
studies benaderden de taalontwikkeling van niet-sprekende kinderen opnieuw 
vooral vanuit een unimodaal perspectief. Tegelijkertijd ontstond er onder kin
dertaalonderzoekers interesse in multimodaal taalgebruik bij kinderen die een 
normale taalontwikkeling doorlopen (zie bijvoorbeeld Volterra & Iverson, 
!995)-
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Nieuw in deze studie was het multimodale perspectief van waaruit de ontwik
keling van talige vaardigheden bij niet-sprekende kinderen benaderd werd. 
Ook het taalaanbod van de volwassen communicatiepartners werd geanaly
seerd in een multimodaal kader. De in deze studie aangetoonde veranderingen 
in het taalaanbod van de volwassenen blijken in het onderzochte tijdsbestek 
slechts ten dele te leiden tot een toename van de onderzochte taalvaardigheden 
bij de kinderen. Via het gedrag van volwassen communicatiepartners zijn de 
interactiepatronen blijkbaar gemakkelijker te beïnvloeden dan de ontwikkeling 
van linguïstische vaardigheden bij de kinderen. Desalniettemin hebben de 
analyses van de communicatievormen en de talige vaardigheden een gedetail
leerde beschrijving opgeleverd van de multimodale communicatie van deze 
niet-sprekende kinderen. Ook heeft deze studie geresulteerd in een gedetail
leerde beschrijving van het multimodale taalaanbod van de volwassenen. Een 
dergelijke beschrijving van de multimodale communicatie van zowel niet-spre
kende kinderen als hun sprekende communicatiepartners bestond tot nu toe 
nog niet. 

Vooral in de vroege stadia van de ontwikkeling blijkt multimodaliteit een 
belangrijke rol te spelen bij de verwerving van meer complexe communicatie. 
Nader onderzoek is nodig om de multimodale aspecten in de ontwikkeling van 
symbolische communicatie en linguïstische complexiteit verder te exploreren. 
Ook is onderzoek nodig naar de precieze effecten van een ondersteund taal
aanbod en de wisselwerking tussen de modaliteiten van input en output die zo 
duidelijk anders zijn bij niet-sprekende kinderen. Ik hoop dat dit onderzoek 
daartoe een eerste aanzet vormt 
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