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veel te zeggen 



BIJLAGE B 

BIJLAGE B COMMUNICATIEVORMEN MET TOELICHTING 

Motorische vormen 

gezichtsuitdrukking 

lichaamsbeweging/handeling 

blikrichting 

wijzen 

aangeleerde gebaren 

Het door middel van mimiek uiting geven aan gevoe
lens (blijdschap, verdriet, pijn, boosheid); vrijwel 
altijd gaat het hier om communicatieve signalen die 
niet symbolisch gebruikt worden, maar rechtstreeks 
iets duidelijk maken over hoe een persoon zich voelt. 
Gebruik van beweging of een doelgerichte handeling 
in een communicatieve context (bijvoorbeeld reiken 
naar een voorwerp, wegduwen van een aangeboden 
voorwerp, aaien of slaan van een persoon, zich afke
ren van een persoon, het tonen van een voorwerp aan 
een ander door het uitstrekken van de arm, tikken of 
slaan op voorwerpen als manier om aandacht te krij
gen of om te protesteren, het geven van een voorwerp 
aan een ander, het pakken van de hand van de ander 
om iets gedaan te krijgen). 

Visuele gerichtheid op een persoon, een object of een 
locatie in een communicatieve context (wijzen met de 
ogen); symbolisch gebruik van de blikrichting bij
voorbeeld [JA] en [NEE]. 

Wijzen met vinger(s), hand of voet naar een persoon, 
een voorwerp of een locatie. 

Gebruik van culturele gebaren of pantomime met een 
communicatieve bedoeling (reiken met een open 
palm, zwaaien, wenken, NEE schudden en JA knikken); 
gebruik van gebaren uit de Nederlandse Gebarentaal 
(NGT) of uit een gebarensysteem; idiosyncratische 
gebaren die consistent gebruikt worden om te verwij
zen naar een referent. 

Akoestische vormen 

stemgeluid (vocalisatie) 

geluid 

spraak 

Gebruik van onverstaanbaar stemgeluid. 
Gebruik van aandachttrekkers die geluid voortbren
gen in een communicatieve context (bijvoorbeeld een 
toeter). 

Gebruik van verstaanbare woorden of woordbenade
ringen. 
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Communicatievormen met toelichting 

Ruimtelijke vormen 

Verwijzers Gebruik van (miniatuur)voorwerpen om te verwijzen 
naar referenten. 

Grafische vormen 

foto's Gebruik van foto's die verwijzen naar personen, voor
werpen, activiteiten. 

plaatjes/tekeningen Gebruik van plaatjes/tekeningen die verwijzen naar 
personen, voorwerpen, activiteiten. 

grafische symbolen Gebruik van een grafisch symboolsysteem als Bliss, 
Vijfhoek Pictogrammensysteem, Picto. 

Uitgebreide informatie over communicatievormen, diverse symboolsystemen 

en communicatiehulpmiddelen is te vinden in (Van Balkom & Welle Donker-

Grimbrère, 1994). 
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BIJLAGE C COMMUNICATIEVE FUNCTIES, OMSCHRIJVING MET 
VOORBEELDEN 

i Aandacht voor partner 

De ogen zijn gericht op de partner, op de bezigheden van de partner, en/of op 

een voorwerp dat de partner aanwijst of benoemt. 

Voorbeeld 

Partner Komt de kamer binnen, zegt tegen het kind "Hallo". 

Kind Richt zich op, kijkt naar de partner. (Aandacht voor partner: reactie) 
Voorbeeld Knutselen 
Partner Zit naast het kind, staat op om een ander kind te helpen. 

Kind Volgt de partner met haar ogen; houdt in de gaten wat de partner 
doet. (Aandacht voor partner: initiatief) 

2 Opmerken dat een activiteit onderbroken wordt 

Het kind is met haar aandacht bij de partner en doet iets om te laten merken 

dat ze weet dat de partner gestopt is met de activiteit waar zij samen mee bezig 

waren. Het kind hoeft de partner niet duidelijk te verzoeken om door te gaan. 

Deze functie is altijd een reactie, omdat de partner eerst iets moet doen (stop

pen). 

Voorbeeld Tijdens het eten 

Partner Geeft het kind eten; activiteit wordt onderbroken. 
Kind Richt het hoofd op, kijkt naar de partner. (Opmerken onderbroken 

activiteit) 
Voorbeeld Muziekactiviteit 
Partner Zingt een liedje; stopt met zingen. 
Kind Richt zich naar de partner, kijkt de partner aan. (Opmerken onder

broken activiteit) 

3 Beurtnemen tijdens een activiteit 

Handelingen of uitingen gericht tot de ander met de bedoeling om mee te 

doen aan iets dat je om de beurt doet. Kind en partner wisselen elkaar af, ze 

doen een aantal keren achter elkaar om de beurt hetzelfde. Deze functie is 

altijd een reactie, omdat de partner ook iets doet. 

Voorbeeld Samen spelen 

Partner Slaat met hand op tafel, pauzeert, kijkt naar het kind. 

Kind Slaat met hand op tafel, pauzeert, kijkt naar de partner. (Beurteling-
se handeling) 

Voorbeeld Koelges bakken 

Partner Pakt een (afgekoeld) koekje van de bakplaat en stopt dit in de trom
mel, pauzeert, kijkt naar het kind. 

Kind Pakt een koekje en stopt dit in de trommel, pauzeert, kijkt naar de 
partner. (Beurtelingse handeling) 

Nauwelijks sprekend 



Communicatieve functies, omschrijving met voorbeelden 

4 Accepteren van een aangeboden voorwerp 

Het kind probeert een voorwerp aan te pakken dat de ander aanbiedt of maakt 
duidelijk dat ze een aanbod van de partner accepteert. Deze functie is altijd een 
reactie, omdat de partner eerst iets doet (iets aanbieden). 
Voorbeeld 

Partner 

Kind 

Voorbeeld 

Partner 

Kind 

Voorbeeld 

Partner 

Kind 

5 

Koffie- of theetijd 

Biedt een beker melk aan. 

Reikt naar de beker. (Accepteren) 

Muziekactiviteit 

Biedt het kind een voorwerp aan dat geluid maakt. 

Richt zich op (strekt zich), probeert voorwerp te pakken. (Accepte

ren) 

Plaatjes kijken 

Houdt een boekje voor het kind; vraagt "wil je een boekje kijken?" 

Kijkt de partner aan en lacht. (Accepteren) 

Protesteren/afwijzen 

Het kind probeert een voorwerp dat ze niet wil hebben weg te duwen of aan de 
ander (terug) te geven. Het kind doet iets om te protesteren tegen iets dat de 
ander doet of tegen het feit dat de ander niets doet Het kind doet iets om een 
aanbod van de partner af te wijzen. 
Voorbeeld 

Partner 

Kind 

Voorbeeld 

Partner 

Kind 

Voorbeeld 

Partner 

Kind 

Koffie- en theetijd 

Houdt het kind een koekje voor. 

Wendt het hoofd af en maakt geluid. (Protesteren/afwijzen: reactie) 

Spelen 

Reikt om speelgoed van het kind weg te nemen. 

Schudt het hoofd om NEE aan te geven, maakt geluid. (Proteste

ren/afwijzen: reactie) 

Wachten om naar school te gaan 

Doet het kind de jas aan; de taxi is laat. 

Kijkt naar buiten, maakt hard geluid terwijl ze op de taxi wacht. 

(Protesteren/afwijzen: initiatief) 

6 Kiezen 

Aangeven van een keuze tussen twee dingen die de partner aanbiedt (bijv. 
door te reiken en/of wijzen of door te blijven kijken naar één van de mogelijk
heden nadat beide mogelijkheden gezien, gehoord of gevoeld zijn). Deze 
functie is altijd een reactie, omdat de partner eerst iets doet (een keuze aan
bieden). 
Voorbeeld Tijdens het eten 
Partner Houdt het kind een boterham voor en een beker melk en benoemt 

beide, vraagt dan aan het kind: "Wil je de boterham of de melk?" 
Kind Kijkt naar de boterham en naar de beker en blijft dan naar de beker 

kijken. (Aangeven van een keuze) 
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BIJLAGE C 

Voorbeeld Spelen 

Partner Wijst naar twee stukken speelgoed en benoemt deze voor het kind, 
vraagt: "Wil je met de blokken spelen of met de pop?" 

Kind Wijst naar de pop. (Aangeven van een keuze) 

7 Groeten en dagzeggen 

Handelingen of uitingen als reactie op de komst of het vertrek van de partner. 

Voorbeeld 

Partner Zegt kind goedendag. 
Kind Maakt oogcontact, lacht. (Groeten: reactie) 
Voorbeeld 

Kind Richt zich naar communicatiepartner, reikt naar zijn/haar hand. 
(Groeten: initiatief) 

Voorbeeld Komen en gaan van therapeuten in de peutergroep 
Partner Vertrekt uit de peutergroep. 
Kind Maakt geluid, steekt arm omhoog. (Groeten: initiatief) 

8 Vragen om hulp 

Het kind richt zich naar de partner en probeert hulp te krijgen bij iets dat ze 

zelf niet kan. 

Voorbeeld Spelen 

Partner Zet een speeltje dat je op kunt winden voor het kind. Vraagt aan het 
kind: "Zal ik je helpen?" 

Kind Pakt de hand van de partner en brengt die naar het speeltje. (Vragen 
om hulp: reactie) 

Voorbeeld Koffie- en theetijd 
Kind Heeft koekje in haar hand. Kijkt naar partner en naar het koekje; 

maakt geluid. (Vragen om hulp: initiatief) 

9 Vragen om een voorwerp/activiteit 

in de onmiddellijke omgeving 

Het kind probeert van de partner gedaan te krijgen dat hij/zij haar een voor

werp geeft of begint met een activiteit in de directe omgeving. 

Voorbeeld Muziek maken 

Partner Speelt piano, stopt; vraagt aan het kind: "Wat wil je nu doen?" 
Kind Wijst het symbool voor MEER aan. (Vragen om een voorwerp/activiteit 

in de onmiddellijke omgeving (piano spelen): reactie) 
Voorbeeld 
Kind Kijkt naar partner en wijst naar de radio. (Vragen om een voor

werp/activiteit in de onmiddellijke omgeving: initiatief) 

niet in de onmiddellijke omgeving 

Het kind probeert van de partner gedaan te krijgen dat hij/zij haar een voorwerp 
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Communicatieve functies, omschrijving met voorbeelden 

geeft of dat ze iets kan doen dat niet in de onmiddellijke omgeving aanwezig is. 
Voorbeeld Therapie 
Partner Vraagt: "Wat wil je doen?" 
Kind Maakt gebaar voor FIETSEN. (Vragen om een voorwerp/activiteit niet 

in de onmiddellijke omgeving: reactie) 

Voorbeeld Etenstijd 
Kind Wijst het symbool voor ETEN aan. (Vragen om een voorwerp/activiteit 

niet in de onmiddellijke omgeving: initiatief) 
Partner "Ja, we gaan zo eten. Heb je honger?" 

io Vragen om aandacht 

Het kind probeert gericht om voor elkaar te krijgen dat de partner naar haar 
kijkt of bij haar komt Ze probeert zomaar de aandacht van de partner te trek
ken of met een speciaal doel, bijvoorbeeld om daarna (via het uiten van een 
andere communicatieve functie) om een voorwerp te vragen. Het kind pro
beert de aandacht van de partner te krijgen, zonder de aandacht van de partner 
op iets speciaals te richten. 
Voorbeeld In de peutergroep 
Partner Loopt naar de groepstafel met koekjestrommel. 
Kind Kijkt naar de partner en maakt geluid. (Vragen om aandacht: reactie) 

Voorbeeld Groepsactiviteit 
Partner Draait zich om om een ander kind te helpen. 
Kind Kijkt naar communicatiepartner, maakt geluid. (Vragen om aandacht: 

initiatief) 

ii Antwoord geven op ja/nee vragen 

Het kind geeft antwoord met JA en NEE op vragen van de partner die met 'ja' of 
'nee' beantwoord moeten worden. Deze functie is altijd een reactie, omdat de 
partner eerst iets doet (een ja/nee vraag stellen). 
Voorbeeld Koffie- of theetijd 
Partner Vraagt het kind "Wil je een koekje?" 
Kind Richt de ogen omhoog om een JA antwoord te geven. (Antwoord op 

een ja/nee vraag). 

Voorbeeld 
Kind 
Partner 
Kind 

12 

Zit te spelen bij de tv. 
Vraagt het kind "Zal ik de tv. uitzetten?" 
Schudt het hoofd om NEE aan te geven. (Antwoord op een ja/nee 

vraag). 

Informatie geven over iets/iemand 

aanwezig in de onmiddellijke omgeving 
Uitingen die een persoon, een gebeurtenis of een voorwerp in de directe omge
ving benoemen, beschrijven, er informatie over geven of er commentaar op geven. 

veel te zeggen 185 



BIJLAGE C 

Voorbeeld Koffie- en theetijd 

Partner Geeft het kind een beker thee. 

Kind Drinkt de thee. 

Partner Zegt: "Wat een lekkere thee" 

Kind Maakt gebaar voor HEET. (Informatie geven over iets in de onmid

dellijke omgeving: reactie) 

Voorbeeld Aankomst in de peutergroep 

Kind Ziet een ander kind (Karen) binnenkomen, kijkt naar de peuterleid

ster en wijst met de ogen naar een foto van KAREN op haar communi

catiebord. (Informatie geven over iets in de onmiddellijke omgeving: 

initiatief) 

niet aanwezig in de onmiddellijke omgeving 

Uitingen die een persoon, een gebeurtenis of een voorwerp - niet in de directe 
omgeving aanwezig - benoemen, beschrijven of er informatie over geven. 
Voorbeeld 

Partner 

Kind 

Voorbeeld 

Kind 

Partner 

Kind 

Voorbeeld 

Partner 

Kind 

Voorbereidingen om naar de peutergroep te gaan 

"Ik kan je broodtrommeltje niet vinden." 

Wijst op het symbool/plaatje voor KEUKEN op haar communica

tiebord. (Informatie geven over iets niet in onmiddellijke omgeving: 

reactie) 

Vertellen over school 

Wijst symbool aan voor ZWEMMEN. (Informatie geven over iets niet 

in onmiddellijke omgeving: initiatief) 

"Vertel je dat je vanmorgen hebt gezwommen?" 

Glimlacht. 

Thuis na school 

Wat heb je allemaal vandaag gedaan? 

Wijst symbool aan voor GYM. (Informatie geven over iets niet in 

onmiddellijke omgeving: reactie) 

13 Vragen om informatie 

Het kind richt zich tot de partner en stelt de partner een vraag om iets te weten 
te komen. 
Voorbeeld Op school 

Partner Zegt dat Bob (één van de kinderen) er niet is. 

Kind Wijst naar de foto van BOB en kijkt haar vragend aan; wijst dan naar 

het symbool ZIEK. (Vragen om informatie: reactie) 

"Ja, vervelend hè." Partner: 

Voorbeeld 

Kind 

Partner: 

Is alleen aan het spelen en richt zich opeens tot zijn moeder. Gebaart 

WAAR PAPPA? (Vragen om informatie: initiatief) 

"Pappa is boodschappen aan het doen." 
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Communicatieve juncties, omschrijving met voorbeelden 

Voorbeeld Etenstijd 

Partner Zet de pannen op tafel en zegt: "we gaan lekker eten." 
Kind Kijkt vragend, wijst symbool WAT aan. (Vragen om informatie: reac

tie) 
Partner "Heerlijke andijviestamppot." 

14 Uitdrukken van gevoelens/gedachten 

Het kind vertelt hoe zij zich voelt, wat zij ergens van vindt of waar zij aan 

denkt. 

Voorbeeld Spelen 

Kind Speelt samen met de partner met de pop. Pakt haar communica
tiemap, wijst het symbool voor LIEF aan en kijkt stralend naar de part
ner. (Uitdrukken van een gevoel/gedachte: initiatief) 
"Vind je de pop lief?" 
Knikt JA en lacht. 

Houdt een tekening voor het kind en vraagt: "Wat vind je er van?" 
Wijst het symbool voor MOOI aan. (Uitdrukken van een mening: reac
tie) 

Is met duplo aan het spelen. Richt zich tot haar moeder en maakt het 
gebaar HONGER. (Uitdrukken van een gevoel: initiatief) 
Lachend: "Heb je nu al honger, we gaan nog lang niet eten hoor!" 

Partner 
Kind 
Voorbeeld 

Partner 
Kind 

Voorbeeld 

Kind 

Partner 

15 Grapjes maken/doen alsof 

Het kind maakt grapjes over iets of iemand. Het kind doet net alsof zij iemand 

anders is of vertelt over mensen/dingen die niet bestaan. Bij deze functie 

maken we geen onderscheid meer tussen reactie en initiatief. Het is meestal 

zo dat het kind reageert op een gebeurtenis/uiting, maar het maken van een 

grapje daarover vereist ook initiatief. 

Voorbeeld Spelen met play-mobil 

Partner Voor de zesde achtereenvolgende keer valt een poppetje op de 
grond. Zegt verontwaardigd: "Ik blijf aan het oprapen." 

Kind Kijkt partner lachend aan en wijst naar het symbool LUI. (Grapje 
maken) 

Voorbeeld Spelen met de pop 
Kind Maakt een huilgeluid als de pop op de grond valt. (Doen alsof) 
Partner Zegt terwijl ze de pop oppakt: "O kindje, kom maar hier. Heb je je 

pijn gedaan?" 
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BIJLAGE D D E TIEN PARTNERSTRATEGIEËN 

I Structureer de omgeving 

Richt de omgeving zó in dat communicatie aangemoedigd wordt. Zorg er 
altijd voor dat het kind mogelijkheden heeft om te communiceren. Alle even
tuele communicatiehulpmiddelen moeten beschikbaar zijn en het kind moet 
ze zo makkelijk mogelijk kunnen gebruiken. Zorg ervoor dat je alle signalen 
van het kind kunt opvangen. Als je bezig bent met het kind, zorg dan dat je 
zelf zoveel mogelijk in haar blikveld bent. Ga liefst tegenover het kind zitten. 
Doe activiteiten die het kind leuk vindt en die passen bij de leeftijd en ont
wikkeling. 

2 Volg de draad van het kind 

Let op wat het kind bezighoudt (mensen of dingen in de omgeving, gevoelens, 
enzovoort). 
Reageer op het kind en laat het kind leiden; ga zoveel mogelijk in op alle po
gingen tot contact Reageer op de behoeften die het kind laat blijken en op vra
gen of verzoeken. 

3 Stimuleer dat de aandacht gericht is op hetzelfde 

Blijf met je aandacht volledig bij het kind vanaf het moment dat er contact is 
en ga niet in op storingen vanuit de omgeving zonder het kind erbij te betrek
ken of zonder de interactie met het kind eerst op een goede manier af te slui
ten 
Richt de aandacht van het kind op een voorwerp, activiteit of persoon als de 
situatie daarom vraagt. Doe dit op een niet-dwingende, maar rustige manier 
die bij het kind en de situatie past 

4 Schep kansen voor communicatieve interactie 

Herken momenten waarop het kind een communicatiebeurt kan nemen. 
Schep gelegenheden om de beurt te nemen. Dit kan op verschillende manie
ren. Als je wil stimuleren dat het kind zelf initiatief neemt, kun je dit doen 
door het kind bijvoorbeeld alleen maar verwachtingsvol of vragend aan te kij
ken. Als je een reactie van het kind wil uitlokken kun je dit doen door bijvoor
beeld: goedendag te zeggen, het kind te laten kiezen, spelletjes te doen waarbij 
je om de beurt wat doet, zelf een opmerking te plaatsen, een vraag te stellen. 
Realiseer je, als je een vraag stelt, wat voor reactie je uitlokt bij het kind. Als je 
een open vraag stelt (bijvoorbeeld: "wat heb je op school gedaan?"), schep je 
gelegenheid voor een uitgebreide reactie. Als je een ja/nee vraag stelt, lok je 
juist een beperkte reactie, 'ja' of'nee', uit. 
Geef het kind steeds een beurt nadat je zelfde beurt gehad hebt. Ga niet spe
ciaal oefenen met het kind, maar geef haar zinvolle communicatiekansen op 
momenten dat je toch met haar bezig bent (spelen, verzorgen, therapie). 
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De tien partnerstrategieën 

5 Verwacht communicatie die past bij het niveau van het kind 

Laat duidelijk merken aan het kind (door mimiek, houding), dat je verwacht dat 
het communiceert. Verwacht communicatie die past bij het niveau van het kind, 
niet te hoog en niet te laag. Verwacht communicatie over dingen die het kind 
weet en begrijpt en die past bij wat het kind motorisch en communicatief kan. 

6 Pas het tempo van de interactie aan (pauzeer) 

Communiceer in een tempo dat het kind genoeg tijd geeft om mee te doen. 
Tel eerst tot tien voordat je opnieuw probeert een reactie uit te lokken. Geef het 
kind genoeg tijd om te reageren op je eigen communicatie en op dingen die in 
de omgeving gebeuren. 
Geef het kind ook genoeg tijd om zelf initiatieven te nemen. Zorg dat je er 
zeker van bent dat het kind 'uitgepraaf is. Pauzeer ook na een beurt van het 
kind: wacht een paar tellen voordat je de beurt overneemt. 

7 Modelleer de communicatievormen die het kind zelf kan 
gebruiken 

Laat het kind zien hóe het kan communiceren. Gebruik in je eigen communi
catie niet alleen spraak, maar vooral ook zoveel mogelijk vormen die het kind 
zelf gebruikt of zou kunnen gebruiken om mee te doen aan communicatieve 
interactie. Leer het kind door zelf te gebaren of symbolen aan te wijzen wat de 
betekenis is van die gebaren of symbolen en waar zij de symbolen kan vinden 
op haar hulpmiddel. 

8 Zorg voor taalaanbod op het niveau van het kind 

Gebruik taal (spraak, gebaren, grafische symbolen) die het kind kan begrijpen: 
Zorg dat het kind de vorm van je gesproken taal kan begrijpen. Gebruik bij
voorbeeld geen ingewikkelde zinnen. Zorg er vooral ook voor dat de commu
nicatievormen die je gebruikt door het kind begrepen worden. Gebruik dus 
niet alleen gesproken woorden als het kind de betekenis daarvan niet snapt, 
maar ondersteun je spraak dan met (wijs)gebaren of het aanwijzen van sym
bolen. Als je bijvoorbeeld het woord 'auto' zegt, kun je een autootje of plaatje 
van een auto aanwijzen of het gebaar AUTO maken. Als je gebaren gebruikt 
waarvan het kind de betekenis nog niet goed kent, zeg dan tegelijkertijd het bij
behorende woord of wijs naar een voorwerp of een plaatje. Zorg dat de inhoud 
van je communicatie duidelijk is zodat het kind snapt waar je het over hebt. 
Maak niet te lange zinnen en gebruik niet teveel zinnen achter elkaar in een 
beurt (hoeveelheid van het aanbod). Vermijd aan de andere kant ook dat je 
taalaanbod ónder het niveau van het kind zit ('babytaai'). 

9 Spoor het kind (stapsgewijs) aan ('prompten') 

Spoor het kind aan om een beurt te nemen als het een kans gemist heeft of om 
zich te verduidelijken als jij haar boodschap niet begrepen hebt. Spoor op een 
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goede manier aan (door houding, mimiek, spraak, aanraken, wijzen, gebaren 
of handelingen). Als het kind (na een lange pauze) niet op je aansporing rea
geert, help het dan door het stap voor stap steeds iets makkelijker te maken. 
Bijvoorbeeld: eerst alleen afwachtend aankijken, dan aanraken, dan een vra
gend gebaar maken, dan aanwijzingen geven over de manier waarop ze kan 
reageren (kijken of wijzen naar het hulpmiddel of een aantal bij de situatie pas
sende gebaren maken), en tenslotte door samen met het kind een handeling 
uit te voeren zoals het maken van gebaren of het aanwijzen van symbolen. 

10. Beloon de communicatiepogingen van het kind 

Reageer op alle pogingen die het kind doet om te communiceren. Dit betekent 
niet dat je aan alle verzoeken van het kind moet voldoen, maar wel dat je ver
zoeken serieus neemt en dus reageert. Ga in op de gespreksonderwerpen die 
het kind aandraagt en neem ook haar reacties op je eigen vragen en andere 
uitingen serieus. Negeer geen enkele communicatiepoging want dit kan 
maken dat het kind op den duur geen pogingen meer onderneemt omdat het 
toch niets oplevert. 
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B I J L A G E E O P N A M E F O R M U L I E R M E T A N T W O O R D E N 

Evaluatievragen na video-opnames 

Karen Laura Yvette 

thuis centrum thuis centrum thuis centrum 

n=i9 n=i8 n=i6 n=i6 n=20 n=20 

1 

a 

b 
c 

d 

Heb je je anders dan 

gevoeld tijdens deze 

niet anders 

een beetje anders 

heel anders 

ik weet het niet 

normaal 

opname? 

2 

17 
o 

o 

i8 

o 

o 

o 

13 

3 
o 

o 

13 

3 
o 

o 

9 
n 

o 

o 

i6 

3 
ï 

o 

2 

12 

3 
1 

16 

ï 

o 

o 

11 

3 
2 

O 

13 
o 

2 

O 

4 
8 

6 

ï 

16 

ï 

2 

O 

2 Heb je je anders gevoeld dan 

tijdens de vorige opname? 

a hetzelfde 

b meer ontspannen 

c minder ontspannen 

d ik weet het niet 

3 Heeft het kind zich anders 

gedragen dan normaal? 

a niet anders 13 15 14 12 16 11 

b een beetje anders 6 2 2 3 4 8 

c heel anders o ï o ï o 1 

d ik weet het niet 0 0 0 0 0 0 

4 Welke indruk geeft deze opname 

van de normale gang van zaken? 

a een goede 

b een matige 

c een slechte 

d ik weet het niet 

5 Heb je tijdens de opname 

extra je best gedaan? 

a nee 

b een beetje 

c veel 

d ik weet het niet 

Opmerkingen: 

1 Bij de eerste video-opname werd vraag 2 niet beantwoord, omdat er nog 

17 
1 

ï 

0 

14 
2 

1 

ï 

8 

8 

0 

0 

12 

3 
0 

1 

16 

4 
0 

0 

12 

7 
ï 

0 

4 

15 
0 

0 

16 

2 

0 

0 

4 
12 

0 

0 

n 

5 
0 

0 

2 

14 

4 
0 

16 

3 
0 

1 
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geen vorige opname was; daarom tellen de antwoorden niet op tot het totaal 
aantal boven de kolom. 

2 Zowel bij Laura als bij Yvette ontbreekt het formulier van één van de thuis-
opnames. 

3 Er bestond geen samenhang tussen de variatie in de antwoorden en de ver
schillende fasen van het onderzoek (baseline, interventie, implementatie). 
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BIJLAGE F 

Tabel F-i Resultaten ANOVA significantietoets gespreksvariahelen. I=baseline, IH=postinter-
ventie, V=postimplementatie. 

KAREN 

effectief pauzeren volwassene 

responsiviteit volwassene 

communicatie kind 

beurtverdeling 

initiatieven kind 

initiatiefverdeling 

metingen 1 en 

effect fase 

FO.9) P 

3 53 093 

0.01 .907 

0.21 .656 

0.22 .649 

247 .150 

1.64 .232 

III 

effect situatie 

F M P 

244 '53 

0.04 .848 

0.71 421 

0.62 452 

2.20 .172 

1.31 .282 

effect interactie 

F(i.9) P 

1.06 .329 

2.58 .143 

0.01 .942 

0.09 .767 

5.64 .042 

3-93 079 

metingen III er 

effect fase 

F(i,6) p 

2.06 .201 

0-53 494 

2.61 .158 

2.38 .174 

0.29 .610 

1.76 .234 

V 

effect situatie 

F(i,6) 

045 

0.38 

245 

2.30 

0.03 

046 

P 

.526 

•559 

.169 

.180 

.863 

.522 

effect interactie 

F('.6) P 

0.08 .789 

0.73 426 

0.13 .736 

0.03 .869 

2.69 .152 

4.14 .088 

LAURA 

effectief pauzeren volwassene 

responsiviteit volwassene 

communicatie kind 

beurtverdeling 

initiatieven kind 

initiatiefverdeling 

metingen 1 en III 

effect fase 

F(i,n) p 

13.06 .004 

748 .019 

5.12 .045 

443 059 

0.64 442 

13.79 .OOJ 

effect situatie 

HWfl P 

1.12 .3IO 

0.66 435 

1.65 .225 

0.92 .357 

0.01 .908 

0.64 439 

effect interactie 

F(i,n) p 

0.35 .569 

0.05 .823 

0.30 .593 

0-39 -547 

0.23 .645 

0.04 .839 

Van Laura zijn geen gegevens uit fase V 

(post-implementatie) beschikbaar. 

YVETTE 

effectief pauzeren volwassene 

responsiviteit volwassene 

communicatie kind 

beurtverdeling 

initiatieven kind 

initiatiefverdeling 

metingen len 

effect fase 

F(l,n) p 

8842 

13.58 

.000 

•004 

56.16 .000 

4334 -ooo 

28.92 

6 9 4 0 

.000 

.000 

III 

effect situatie 

F(i,n) p 

3.17 .103 

0.07 .791 

1040 .008 

476 .052 

0.69 423 

'•35 -271 

effect interactie 

F('.») P 

11.19 •«'7 

0.24 .634 

0.06 .807 

0.70 422 

0.01 .931 

0.11 .751 

metingen III er 

effect fase 

F(i,8) p 

0-37 -558 

0.12 .744 

0.12 .735 

0.01 .948 

0.90 .371 

0.08 .781 

iV 

effect situatie 

F(i,8) P 

3-33 '05 

0.52 491 

5.34 -ojo 

2 4 0 .160 

0.08 .779 

0.78 403 

effect interactie 

F(i^) P 

0.00 1.000 

0.33 .548 

0.00 .985 

0.11 .751 

0.17 .689 

0.08 .786 

p-waarden s .05 zijn vet en cursief; p-waarden s die bevestigd worden door de Kruskal-Wallis toets (zie Tabel F-2) 

zijn grijs gemarkeerd. 
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Tabellen significantietoetsing 

Tabel F-2 Resultaten Kruskal-Wattis significantietoets gespreksvariabelen. I=baseline, II=inter-
ventie, HI=postinterventie, IV=implementatie, V=postimplementatie. 

KAREN 

effectief pauzeren volwassene 

responsiviteit volwassene 

communicatie kind 

beurtverdeling 

initiatieven kind 

initiatiefverdeling 

metingen 1 en III 

fase(df=i) 

X* P 

3.16 .076 

0.00 1.000 

0.29 .589 

a i o .758 

2.63 .105 

1.52 .217 

situatie 

X* 

4.01 

0.33 

041 

0.18 

4.30 

2.04 

(dfci) 

P 

•045 

.568 

.520 

.668 

.038 

•153 

metingen III en V 

fese(df=i) 

X* P 

2.23 .136 

0.73 .394 

2.24 .134 

2^3 .136 

0-56 453 

1.14 .286 

situatie (df=i) 

X* P 

0.54 465 

0.10 .754 

2.81 .094 

2 4 6 .117 

0.18 .674 

0^7 .602 

LAURA 

effectief pauzeren volwassene 

responsiviteit volwassene 

communicatie kind 

beurtverdeling 

initiatieven kind 

initiatiefverdeling 

metingen 1 en II 

fase(df=i) 

X* P 

8.00 .005 

7.35 .007 

5.01 .025 

5.01 .025 

0.78 .376 

6.72 .010 

situatie 

X* 

0.86 

0.86 

1.93 

1.34 

0.57 

048 

(df=i) 

P 

•355 

•355 

.165 

•247 

452 

487 

Van Laura zijn geen gegevens uit fase V 

(post-implementatie) beschikbaar. 

WETTE 

effectief pauzeren volwassene 

responsiviteit volwassene 

communicatie kind 

beurtverdeling 

initiatieven kind 

initiatiefverdeling 

metingen 1 en III 

fase(df=i) 

X* P 

10.14 

8.68 

10.13 

10.13 

941 

10.13 

.001 

.00} 

.OOI 

jaoi 

.002 

,oot 

situatie 

X* 

0.27 

0.05 

1.09 

0.86 

a i 2 

0.34 

(df=i) 

P 

.602 

•817 

.298 

•355 

.728 

.563 

metingen III en V 

fase(dfei) 

X* P 

0.03 .872 

0.03 .873 

ao3 .873 

0.03 .873 

0.92 .337 

0.01 .936 

situatie 

X* 

4.08 

0.23 

5.03 

2.56 

041 

1.86 

(df=i) 

P 

.043 

.631 

.025 

.109 

.522 

•173 

. p-waarden < .05 zijn vet en cursief; p-waarden s die bevestigd worden door de Anovatoets (zie Tabel F-i) zijn 

grijs gemarkeerd. 
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Tabel F-} Resultaten ANOVA significantietoets communicatievormen volwassenen, ^baseli
ne, II=interventie, III=postinterventie, IV=implementatie, V=posümplementatie. 

KAREN 

volwasseiien 

nonvocaal 

vocaal+nonvocaal 

spraak/vocal i satie 

grafische symbolen 

gebaren 

blikrichtingen 

mimiek 

nonvocaal: volledige propositie 

metingen 1 er 

effect fase 

F('.7) P 

14.55 007 

1.58 .250 

14.55 ° °7 

2.21 .181 

3.07 .123 

0.04 .853 

2.58 .152 

III 

effect situatie 

FO.7) P 

39.56 .000 

9.01 .020 

39.56 .000 

2.21 .181 

15.85 .005 

0.03 .874 

11.79 °™ 

effect 

F('.7) 

1+55 

0.03 

'4-55 

2.21 

0.70 

1-53 

040 

nteractie 

P 

.007 

•873 

.007 

.181 

431 

•257 

•55° 

metingen III en V 

effect fase 

F(i,6) p 

0.08 .792 

0.66 447 

0.08 .792 

0-59 -472 

1.21 .314 

0-77 413 

0 4 4 -533 

effect situatie 

F(i,6) p 

7.97 i.030 

10.25 .«9 

7-97 030 

3.23 .122 

22.61 .003 

0-77 413 

17.34 006 

effect interactie 

F(i,6) 

0.00 

0.27 

0.00 

0.59 

0.14 

5-93 

0.20 

P 

•955 

.624 

•955 

472 

.720 

.051 

.671 

LAURA 

volwassenen 

nonvocaal 

vocaal+nonvocaal 

spraak/vocalisatie 

grafische symbolen 

gebaren 

blikrichtingen 

mimiek 

nonvocaal: volledige propositie 

metingen 1 en 

effect fase 

F(i.7) P 

42.81 .000 

0.21 .661 

42.81 ,000 

120 .302 

0.01 .944 

2.20 .172 

0.17 .691 

0.77 405 

III 
effect situatie 

F(i,7) P 

17.83 .002 

0.12 .739 

17.83 .002 

120 .302 

0.13 .730 

0.6l 455 

2.36 .159 

0.00 .987 

effect interactie 

FO.7) P 

1.56 .243 

5.36 .046 

1.56 .243 

u o .302 

5.06 .051 

0.00 .995 

0.01 .925 

0.84 .383 

Van Laura zijn geen gegevens uit fase V 

(post-implementatie) beschikbaar. 

WETTE 

volwassenen 

nonvocaal 

vocaal+nonvocaal 

spraak/vocalisatie 

grafische symbolen 

gebaren 

blikrichtingen 

mimiek 

nonvocaal: volledige propositie 

metingen 1 en III 

effect fase 

FP.7) P 

2441 .001 

029 .604 

2441 .00} 

27.68 .001 

0.89 .369 

68.07 000 

1-33 -279 

3-74 085 

effect situatie 

F('.7) P 

1629 .003 

1.02 .338 

16.29 .003 

2.11 .181 

125 292 

54' 045 

1.99 .192 

2021 .001 

effect interactie 

FO.7) 

3-65 

1-97 

3-65 

2.11 

2-33 

541 

0.65 

0.01 

P 

.088 

.194 

.088 

.181 

.161 

•045 

443 
.920 

metingen III er 

effect fase 

F(i,6) 

041 

0.12 

041 

0.06 

0.00 

10.22 

0.10 

0.06 

P 

.540 

•735 

•540 

.809 

•959 

.otj 

•755 

.811 

V 
effect situatie 

F(i,6) p 

495 057 

0.36 .565 

495 057 

1.20 .304 

0.62 455 

7.31 .027 

499 -056 

4 2 0 .075 

effect interactie 

F(i,6) 

5.62 

0.06 

5.62 

5.96 

0.19 

0.01 

0.04 

495 

P 

045 

.816 

«45 
.041 

.678 

.916 

.855 

•057 

p-waarden < .05 zijn vet en cursief; p-waarden < die bevestigd worden door de Kruskal-Wallis toets (zie Tabel F-4) 

zijn grijs gemarkeerd. 
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Tabellen significantietoetsing 

Tabel F-4 Resultaten Kruskal-Wallis significantietoets communicatievormen volwassenen. 
I=baseline, II=interventie, III=postinterventie, IV=implementatie, V=postimple-
mentatie. 

KAREN 

volwassenen 

nonvocaal 

vocaal+nonvocaal 

spraak/vocalisatie 

grafische symbolen 

gebaren 

blikrichtingen 

mimiek 

nonvocaal: volledige propositie 

metingen 1 en III 

fase(df=i) 

X* P 

1.20 .274 

1.75 .186 

1.20 .274 

1.75 .186 

0.89 -345 

-
0.01 .904 

2.29 .131 

situatie 

X* 

644 

6.53 

644 
1.20 

750 

-
0.05 

6.53 

(df=i) 

P 

.on 

.on 

.011 

.273 

.006 

-
.816 

.011 

metingen III en V 

fase(dfci) 

X2 

O.O5 

04I 

0.05 

0.28 

0.l8 

-
O.36 

0.05 

P 

.829 

.522 

.829 

.600 

.670 

.548 

.831 

situatie 

X* 

6.99 

5-77 

6.99 

3-72 

6.82 

-
1.12 

577 

(df=i) 

P 
• . : : " • 

.Ol6 

.008 

.054 

.009 

-
.290 

.«6 

LAURA 

volwassenen 

nonvocaal 

vocaal+nonvocaal 

spraak/vocalisatie 

grafische symbolen 

gebaren 

blikrichtingen 

mimiek 

nonvocaal: volledige propositie 

metingen 1 en III 

fase(dfci) 

X* P 

9.25 .002 

0.33 .568 

9.25 .002 

1.17 .280 

0.08 .775 

1.95 .163 

0.02 .885 

0-74 -391 

situatie (df=i) 

X* P 

3.02 .082 

0.02 .886 

3.02 .082 

1.17 .280 

0.02 .886 

0 4 9 485 

1-34 -247 

0.00 1.000 

Van Laura zijn geen gegevens uit fase V 

(post-implementatie) beschikbaar. 

YVETTE 

volwassenen 

nonvocaal 

vocaal+nonvocaal 

spraak/vocalisatie 

grafische symbolen 

gebaren 

blikrichtingen 

mimiek 

nonvocaal: volledige propositie 

metingen 

fase(df=i 

X* 

5-37 

0.18 

5-37 

10.64 

1.00 

10.67 

0.89 

247 

1 en III 

P 

.020 

.668 

.020 

.001 

•371 

.00» 

.346 

.116 

situatie 

X* 

3.82 

1.00 

3.82 

0.39 

1.00 

0.73 

2-54 
8.16 

(df=i) 

P 

.051 

•371 

•051 

•534 

•317 

•392 

.111 

.004 

metingen III en V 

fase(df=i) 

X* P 

0.10 .749 

0.10 .749 

0.10 .749 

0.03 .873 

1.000 

3.23 .072 

0.03 .872 

0.23 .631 

situatie 

X* 

3.10 

0.64 

3.10 

0.64 

041 

3.84 

471 
3.10 

(df=i) 

P 

.078 

423 
.078 

423 
.522 

.050 

.030 

.078 

p-waarden £ .05 zijn vet en cursief; p-waarden s die bevestigd worden door de Anovatoets (zie Tabel F-3) zijn 

grijs gemarkeerd. 
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Tabel F-$ Resultaten ANOVA significantietoets communicatievormen volwassenen, ^base
line, II=interventie, III=postinterventie, IV=implementatie, V=postimplementatie. 

KAREN 

volwassenen 

spraak/vocalisatie 

grafische symbolen 

gebaren 

blikrichtingen 

mimiek 

multimodaliteit 

representationele symbolen 

complexe proposities 

metingen 1 en 

effect fase 

F('.7) P 

5-32 055 

0 4 7 .514 

045 .522 

0.00 .958 

2.02 .198 

1.96 .204 

0.88 .379 

III 

effect situatie 

F(V) 

1142 

7-76 

349 

0.39 

0.03 

1.83 

0.02 

P 

.012 

.027 

.104 

•553 

.859 

.218 

.900 

effect interactie 

FO.7) 

0.84 

1.38 

045 

'•73 

0.01 

044 

0.02 

P 

.389 

.278 

.522 

.230 

.930 

•529 

.900 

metingen III en V 

effect fase effect situatie 

F(i,6) p 

0.36 .573 

0.60 468 

0.05 .830 

1.29 .300 

1.11 .332 

0.25 .635 

0.80 405 

1.87 .220 

F(i,6) p 

8.77 .025 

0.60 468 

15.04 .008 

0.01 .915 

2-77 -147 

0.03 .874 

2.11 .197 

041 .546 

effect interactie 

F(i,6) p 

0.03 .879 

0.60 468 

2.54 .162 

0.96 .366 

2.14 .194 

0.01 .934 

0.07 .805 

041 .546 

LAURA 

spraak/vocalisatie 

grafische symbolen 

gebaren 

blikrichtingen 

mimiek 

multimodaliteit 

representationele symbolen 

complexe proposities 

metingen 1 en 

effect fase 

F(i.9) P 

0.05 .824 

1.20 .302 

0.64 443 

0.25 .631 

0.61 453 

0.18 .681 

2 4 0 .156 

24.65 .001 

III 

effect situatie 

F(i.9) P 

1.60 .237 

1.20 .302 

0.60 4 6 0 

0.85 .380 

1.00 .344 

0.00 .959 

0.17 .686 

0.01 .927 

effect interactie 

FO.9) 

2.51 

1.20 

3.02 

0.10 

049 

0.05 

1.87 

4.70 

P 

.148 

.302 

.116 

•754 

.500 

.823 

.204 

.058 

Van Laura zijn geen gegevens uit fase V 

(post-implementatie) beschikbaar. 

WETTE 

spraak/vocalisatie 

grafische symbolen 

gebaren 

blikrichtingen 

mimiek 

multimodaliteit 

representationele symbolen 

complexe proposities 

metingen 1 en III 

effect fase 

F('.9) P 

88.77 -ooo 

2142 .OOT 

O.75 411 

52.74 .OOO 

14.99 -004 

16.61 .003 

44.19 .000 

4.55 .062 

effect situatie 

FO.9) 

6.09 

0.29 

0.00 

0.09 

0.88 

0.86 

045 

0.20 

P 

.036 

.601 

.980 

.767 

•373 

•377 

•519 

.663 

effect interactie 

F('-9) 

3-34 

0.29 

142 

3-99 

0.07 

0.06 

0.58 

0.25 

P 

.101 

.601 

.264 

•077 

.803 

.809 

464 

.629 

metingen III en V 

effect fase 

FM) P 

1.77 .220 

1.50 .256 

0.15 .711 

1.00 .347 

0.04 .842 

1.74 .223 

0.00 .973 

0.00 .975 

effect situatie 

F(i,«) 

3-H 

5-55 

3.61 

0.05 

3-95 

2.62 

0.30 

0.65 

P 

.114 

.046 

.094 

.836 

.082 

.144 

.600 

443 

effect interactie 

F M 

i-57 

946 

0.15 

347 

0.15 

1.00 

1.27 

0.60 

p 

•245 

.015 

•713 

.100 

.705 

.290 

.292 

463 

p-waarden s .05 zijn vet en cursief; p-waarden < die bevestigd worden door de Kruskal-Wallis toets (zie Tabel F-6) 

zijn grijs gemarkeerd. 
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Tabellen significantietoetsing 

Tabel F-6 Resultaten Kruskal-Wallis significantietoets communicatievormen volwassenen. 
I=baseline, II=interventie, III=postinterventie, IV=implementatie, V=postimple-
mentatie. 

KAREN 

spraak/vocalisatie 

grafische symbolen 

gebaren 

blikrichtingen 

mimiek 

multimodaliteit 

representationeie symbolen 

complexe proposities 

metingen 1 en III 

fese(dfei) 

Z* P 

1.29 .256 

-
0 4 4 .506 

043 .511 

0.19 .662 

1.77 .184 

2.53 .112 

1.26 .262 

situatie 

X* 

5-23 

-
3-71 

447 
0 4 0 

0.30 

2.66 

0.00 

(dfel) 

P 

.022 

-
.054 

•OU 
.526 

.582 

.103 

1.000 

metingen 

fase(dfci) 

Z* 

0.18 

0.67 

0.05 

1.06 

0.23 

0 4 2 

0.71 

3.69 

l l enV 

P 

.670 

414 

.831 

.304 

.631 

•517 

401 

.055 

situatie 

V-

5-77 

1.00 

6.82 

0.11 

1.68 

0.10 

2-34 

0.06 

(dfi=i) 

P 

.010 

•317 

.009 

•737 

.196 

•751 

.126 

.814 

LAURA 

spraak/vocalisatie 

grafische symbolen 

gebaren 

blikrichtingen 

mimiek 

multimodaliteit 

representationeie symbolen 

complexe proposities 

metingen 1 en III 

fese(dfri) 

Z* P 

0.02 .886 

1.17 .280 

0.51 475 

0.02 .883 

0.36 .548 

0.33 .568 

247 .116 

7.00 .008 
:.::.:;:.:::;̂ w:: 

situatie 

V-

1.00 

0.86 

0.18 

0.19 

0.14 

0.00 

0.51 

0.02 

(dfri) 

P 

•317 

•355 

.668 

.659 

•707 

1.000 

475 
.886 

Van Laura zijn geen gegevens uit fase V 

(post-implementatie) beschikbaar. 

YVETTE 

spraak/vocalisatie 

grafische symbolen 

gebaren 

blikrichtingen 

mimiek 

multimodaliteit 

representationeie symbolen 

complexe proposities 

metingen 1 en III 

fase(dfci) 

Z* P 

9.00 

10.64 

.003 

.oot 

046 499 

9.03 

9.03 

9.08 

9.96 

.00} 

.003 

.00} 

.002 

3.82 .051 

situatie 

Z* 

1.31 

0.22 

0.01 

0-33 

0.02 

0.25 

0.14 

0.35 

(dfri) 

P 

•253 

.641 

.940 

.567 

.886 

.616 

•707 

.569 

metingen 

fase(df=i) 

Z2 

0.64 

0.64 

044 

1.26 

0.03 

O.64 

0.03 

O.n 

II en V 

P 

423 

423 

•507 

.262 

•872 

423 

•873 

•744 

situatie 

Z* 

2.56 

2.08 

540 

0.03 

3-75 

2-57 

0.10 

0.54 

(dfri) 

P 

.109 

.150 

.020 

•873 

.053 

.109 

•749 
463 

p-waarden < . 0 ; zijn vet en cursief p-waarden s die bevestigd worden door de Anovatoets (zie Tabel F-5) zijn 

grijs gemarkeerd. 
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