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VoonwooRD
Dit proefscbrift besluit de reeks publicaties die is voortgekomen uit het COCPproiect dat in maart \ggo van start grrg. In 1996 publiceerde ik samen met
Vera )onker De implementatie van lwt COCP-prograrnrna: het eindrapport van
het enaluatieonderzoek, en in rggT Het COCP-progrornrna: de handleiding en
het materiaal rran het programma. Dit proefschrift gaat over het longitudinale
onderzoek uaar de effecten van het progftrmma op de comrnunicatieve ontwikkeling van Karen, Laura en Yvette, die in het ectrt anders heten. Zij werden
niet alleen regelmatig in reralidatiecentnrm Heliornare gefilmd met Tineke
van Rijsewijk, orthopedagoog en groepsleidster, maar ook ontelbare keren met
hun moeder thuis, waar soms de halve inrichting aangepast moest worden om
alle apparatuur z6 op te stellen dat alles goed in beeld lcrnam. Zelf vonden ze
die aandadrt meestal wel leuk; of dat ook altijd voor hun moeders gold, is de
vraag. Toch hebben de kinderen, hun moeders en Tineke van iuni r99o tot
februad rggz dtiid enthousiast meegewerlct aan alles wat we woegen. Zonder
hun medewerking had dit onderzoek nooit kunnen plaatsvinden.
Het COcP-proiect werd grotendeels gefinancierd door zes versdrillende sub
sidieverstrekkers uit de zogenaamde'derde geldstroom'. Een dergeliike financiering betekent niet alleen dat de benodigde onderzoekstiid meestal aan de
(te) krappe kant begroot wordt, uuar ook dat rekening gehouden moet worden
met versdrillende eisen en wensen rran de subsidiegevers. Dit is niet altiid zonder slag of stoot verlopen en er is zelfs een moment geweest dat de voortgang
van het project ernstig bedreigd werd, omdat een van de frnanciers halverwege het proiect tegen de verwadrting in geen vewolgsubsidie wilde verstrekken.
Mede dankzii de vele steunbetuigiog., van allerlei personen en instellingen
werden andere fondsen gevonden, zodat het profect toch door kon gaan. En dat
is maar goed ook, want er is nu een mooi programma dat inmiddels in een
flink aantal instellingen wordt gebruilt. Dit is vooral te danken aan de toege,
*iid" activiteiten van Vera |onker die samen met anderen wnuit Heliomare
borg staat voor de verspreiding vaa het COCP-gedadrtegoed en inmiddels al
diverse implementatietrajecten met succes heeft afgerond.
Heel veel mensen die aan Heliomate verbonden zijn of waren, zii, in meer of
mindere mate betrokken geweest bij de ontstaansgeschiedenis ran het COCPprgect, de ontrrilirkeling van het interventieprogramma of de eraluatie van de
implementatie. Op deze plaats wil ik mijn grote waardering uitspreken voor alle
logopedisten, ergotherapeuten, groepsleidsters en stafleden die inwelke fase en
op welke manier dan ook een bijdrage aan het project gelorerd hebben.
Door allerlei omstandigheden heb ik er de laatste iaren vaak aan geturijfeld of

ik dit proefschrift nog wel kon en wilde afinaken. Mede dankzii de steun van
wienden, famlie en collega's die er wel in bleven geloven, ligt er nu toch een
proefsdrift en daar ben ik blii mee. Het is een mooie afronding \an een decenveel ta zewsn
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VoonwooRD
nium wetenschappeliik werk bij de (voormalige) %k$oep Algemene Taalwetensdrap van de Universiteit ran Amsterdam.
Miin promotor Anne Baker bedank ik voor haar iarenlange ondersteuning bij
het verwenren van projectsubsidies, de uitvoering van het project zelf en het
schriiven ran dit proefschrift. Miin copromotor Rob Schoonen is een van dege
nen die er voor gezorgd heeft dat ik het laatste anderhalf faar de moed niet verloor. Ziin rustige, positieve en vooral betrokken begeleiding was precies wat ik
nodig had. Ik ben hem hier heel dankbaar voor. Verder bedank ik hier ook alle
leden van de COCP-begeleidingscommissie (zie Biilage A) voor de manier
waarop ,ii *ii in alle fasen van het proiect vanuit hun specifieke expertise hebben ondersteund en geadviseerd.
Vera fonker en Henny van der Neut waren al die jaren mijn projectcollega's.
Hoe vnrctrtbaar en plezierig onze sarnenwerking is geweest, bliikt wel uit de
dierbare vriendschap die eruit voortgekomen is. fane Coerts was jarenlang niet
alleen collega bii ATW, maar ook een wiendin met wie ik van alles en nog wat
kon delen en uitwisselen. Vera, Henny en |ane - en niet te vergeten Ron Prins
- wil ik ook bedanken voor het minutieus controleren rnn miin manuscript op
onduideliili:heden, inconsistenties en fouten in spelling en ver:vrriizingen.
Miin moeder wil ik bedanken voor het vertrouwen dat zii attiid in mii gesteld
heeft en voor haar merrtale ondersteuning. Helaas kan miin vader deze dag
niet meer meemaken, ik zal hem extra missen. Ook miin broers en zussen wil
ik bedanken omdat ze allemaal in meer of mindere mate en op htrn eigen
*rire hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit proefschrift. De liefde en het geduld van miin drie mooie dodrters Noor, Karliin en Daphne heb
ben ervoor gezorgddat ik naast het werk ook de plezierige kanten van het leven
ben bliiven enraren.

r6

Nauwelijks sprekmd

INTrrDTNG
Dit proefschrift gaat over kinderen met een cerebrale parese (CP) die niet of
nauweliiks spreken. Deze kinderen ondenrinden ernstige problemen bii het
leren communiceren in een
waar gesproken taal de nonn is. In dit
inleidende hoofdstuk wordt allereerst in g r.r de groep niet of nauweliiks spre
kende kinderen nader geintroduceerd. In g r.z beschrijf ik het kader waarbinnen de behandeling van deze groep kinderen in Nederland plaatsvindt. In
$ r.1 staat inleidende informatie over methoden om de communicatie nan niet
of nauweliiks sprekende kinderen te verbeteren en het onderzoek op dat terrein. De belangriikste begrippen met betrekking tot dit onder:werp worden in
deze parafaaf gepresenteerd. De laatste paragraaf van dit hoofilstuk ($ ry)
besdriift het ouderzoeksproiect dat de basis vormt voor dit boek.

r.r

Niet of nauudiiks sprekende kinderen

De term nia of nauwelijks sprekanfukinderenverwijst naar kinderen bii wie, als
gevolg van aangeboren ontwilitcelingsstoornissen, de spraakvaardigheden

onvoldoende functioneel ziin om aan alle cormmunicatiebehoeften te voldoen.
Omwille van de leesbaarheid zal in het venolg van dit boek meestal de kortere term'niet-sprekend' gebruilct worden om te verwiizen naar zowel kinderen
die helemaal niet spreken als kinderen die wel besdrilcken over enige spraakvaardigheden, maar onvoldoende om in alle situaties functioneel te larnnen
commurriceren.
Stoornissen in de ontwik&eling 'ran gesproken communicatie kunnen het
gevolg ziin van neurologische stoornissen, motorische stoornissen, cognitieve
beperkingen of stoornissen in gehoor of visus. Vaak ligt een combinatie van
twee ofmeer van de genoemde problerrren ten grondslag aan de moeiliikheden
om te leren spreken. Niet of nauweliiks sprekende kinderen ziin biivoorbeeld
te vinden onder kindeten met motorische beperkingen, kinderen met een verstandeliike beperking, autistis&e kinderen, kinderen met ernstige gehoorproblemen en kinderen met meenroudige beperkingen.
Mirenda en Mathy-Laikil<o (rg8g) bespreken de versdrillende groepen kinderen die op basis van aangeboren stoornissen onvoldoende firnctionele spraakvaardigheden ontwil<kelen. De groep verstandeliik gehandicapte kinderen
heeft een groot aandeel; 4-rzo/o van de lidrt tot matig verstandelijk gehandicapten en 92-rooo/o uan de ernstig verstandeliik gehandicapten is niet-sprekend. Een tweede groep waarbij functionele communicatiestoornissen veel
voorkomen bestaat uit kinderen met autistische stoornissen. De helft van de
kinderen met autisme of aanverwante contactstoornissen ontwik&elt ouvoldoende spraak om functioneel te kunnen communiceren. Een derde b.lmgrijke groep die Mirenda en Mathy-Iailil<o onderscheiden, is de groep waar dit
boek over gaat, de kinderen met een cerebrale parese.
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bii de in de Engelstalige literatuur gebruikeliike term cerebral palsy. In Nederland geeft men over het algemeen de voorkeur aan de tenn infantiele encefolopathie. Belcher, Smit & Borst (r998:za7) definidren infantiele encefalopathie als 'een persisterende houding- of bewe,
g'ingstoornis ten gevolge van een niet-progressief pathologisctr proces dat de
hersenen tiidens hun ontrrili:keling heeft beschadigd". De schade treedt op tiidens de woege ontwikfteling, dat wil zeggen vlak v66r, tiidens of kort na de
geboorte in het eerste levensjaar. De term cerebrale parese, letterlijk 'hersenverlamming', verwijst naar het meest opvallende kenmerk bij infantiele encefalopathie: de neuromotorische stoornissen. In dit boek worden de termen
De term'cerebrale parese' sluit aan

cerebrale parese, afgekort CP,

en infantiele encefhlopathie door

elkaar

gebruikt.
Per rooo levend geborenen nin er in de westerse landen gemiddeld r,5 tot 2,5
kinderen met infantiele encefalopathie. De belangriikste factor bii het ontstaan
erean is woeggeboorte in combinatie met een te laag geboortegewidrt. De hersenbesdradiging kan naast een gestoorde motorisctre ontwikil<eling nog tal van
andere neurologische dysfuncties veroorzaken. Stoornissen in de spraakontwiliil<eling komen laak voor. Hoewel de symptomen \ran CP meestal in de loop
ran het eerste iaar manifest worden, is een prognose voor het verloop van de
spraakontwilkeling dan nog heel moeiliik te geven. Problemen met eten en
drinken bii kinderen met CP lqmnen een aanwiizing vonnen voor een moge.
liike spraakontwikkelingstoornis.
Bij newologisch bepaalde spraakstoornissen wordt onderscheid gemaakt tussen dysartrie en dyspraxie. Men spreeli;t van een dysartrie warureer de neurologrsche stoornis de centrale aansturing en controle van de articulatiespieren
bemoeiliikt. De ernst van de dysartrie is aftankeliik'ran de aard en de ernst van
de neurologsche stoornis. Wanneer de centrale coiirdinatie van spraakbewe
gingen gestoord is, is er sprake van een dyspra:rie. Cerebrale parese is de meest

voorkomende ooaaak van dysartrie (Bishop, 1988). Volgens Mirenda en
Mathy-Laik&o (rg8g) heeft tussen de 3r en 88%o van de kinderen met CP

spraakontrni}&elingstoornissen. Voord bif kinderen met een tetraparese
(bewegingstoornissen in beide armen en benen) komt dysartrie vaak voor. De
problemen hangen samen met een beperkte controle over de ademhaling,
stemgeving en/of articulatie. Dysartrie komt vaak voor in combinatie met
(mond)dyspraxie, die het plannen en doelgericht uiwoeren van beweglngen
nodig voor het spreken, bemoeilijkt.
De communicatieve ontwik&eling bii kinderen met een CP ken naast de
spraakstoornissen negatief beinvloed worden door andere factoren, zoals
beperhe motorische ewaringen, bijkomende cognitieve beperkingen of een
verminderd of niet adequaat tadaanbod. Het percentage kinderen dat cognitieve stoornissen heeft, ligt tussen de 5o en 7oV" (Lord, 1984; McCarty et a1.,
1986; Mirenda & Mathy-[aikko, rg8g). Ook visuele problemen (4o%) en
gehoorproblemen (zo%l komen nogal eens voor. In geral van biikomeude
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Niet of nouwelijks sprelwnde kin"deren

in een gebarentaal
doofheid is het verweryen van productieve
moeiliik vanwege de motorisdre problemen. In het geval rran ernstige visusstoornissen is vooral het leren communiceren met grafische slmbolen moeiIiik.
Zowel de aard als de ernst van de stoornissen bii niet of nauwelijks sprekende
kinderen met een CP lopen sterk uiteen. Dit betekent dat het een biizonder
heterogene groep betreft, die bovendien relatief Hein is. De behandeling ran
deze kinderen vindt in Nederland plaats in instellingeu voor verstandelijk
gehandicapte kinderen of in centra voor kinderrevalidatie. Het schoolse leren
vindt plaats in instellingen voor speciaal onderwiis. In welke zorgvoorziening
kinderen terechtkomen en of ze onderwijs volgen is vooral aftrar&eliik van de
insdratting van hun cognitieve mogeliikheden. Omdat deze studie gaat over
kinderen in een revalidatiecentrum, ga ik in de volgende paragraafnader io op
enkele relevante ontwikkelingen in deze sector.

r.z

Ontwi}frelingen in de kinderrerralidatie

Becher en Ian}horst (1997) geven een overzicht van de belangriikste verande
ringen die de betrandeling van kinderen met een cerebrale parese in de laatste
iaten heeft ondergaan. Zij wijzen er ten eerste op dat deze behandeling steeds
duidelijker plaatsvindt aan de hand van een tevoren opgesteld reralidatieplan
dat geridrt is op de hulpwaag \an ouders en/of kind en vanuit het ontwil<kelingsperspectief van het kind nu en later. De motorische ontwi}&eling wordt
gezien als ftn ran de ontwilftelingsaspec'ten biruren de totale ontwi}rkeling ran
het kind, waarbij alle aspecten (dus ook bijvoorbeeld de cognitieve en de sociaal-emotionele ontwilirkeling) in hun onderlinge samenhang beschouwd moeten worden. De betrok&entreid van ouders bij de behandeling wordt gezien als
een absolute voor:waarde voor de kinderrerralidatie en bii het raststellen van
behandeldoelen is de inbreng rran de ouders uiQangspunt. Een tweede verandering die zich geleideliik voltrekt, is de ontwikkeling van multidisciplinaire
behandelmethodes naer een interdisciplinaire of zelfs een transdisciplinaire
manier van werken. Bii een multidisciplinaire werkwijze houden de verschillende disciplines (biivoorbeeld fysiotherapie, logopedie, ergotherapie, orthope'
dagogr.k) zich los van elkaar bezig met de behandeling. Bii een interdisciplinaire werlaruiize werken de verschillende disciplines vanuit een gezamerrliik
opgesteld behandelplan, terwijl een transdisciplinaire werkvrijze zidr kenmerkt door een nauwe samenwerking tussen de disciplines in een team waarbii teamleden zelfs onderdelen van de behandeling op zich nemen die oorspronkeliik waren voorbehouden aan ecn andere discipline. Kinderbehandeling vindt steeds meer plaats vanuit een teambenadering waarbii 66n persoon
als ccirrdinator optreedt. Ten slotte wrizen Bectrer en Iankhorst op een langzetne aandachtsversdluiving van behandelmethoden die zich primair richten
op de motorische ontwikkeling naar behandelmethoden die zich meer richten
op de algemene
. Zij suggereren dat de teleurstellende resultaten
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van effectonderuoek naar neuromotorische behandelmethoden ten grondslag
liggen aan deze versdruiving. Daarmee samen hangt de verschuiving van kindgerichte therapieen naar omgevingsgerictrte therapieen die passerr binnen een
zogenaamde 'ecologisctre en functionele' benadering. Deze benadering vindt

zijn oorsprong in Noord-Amerikaanse ontwilkelingstheorieen, die een sterk
verband veronderstellen ilrssen het firnctioneren van kinderen met ontwililke-

lingsproblemen en de wederzijdse beinvloeding tussen kind en omgwing
(Bronfeabreruler, r97 g; Simeonsson, 1986).
De hierboven geschetste ontwikil<elingeu komen voort

uit de in de afgelopen

twintig iaar nationaal en internationaal toegenomen aandadrt voor vroegtiidige onderkenning en behandeling van ontwikkelingsstoornissen. Dit geldt niet
alleen voor problemen in de motorische of communicatieve ontwililkeling,
maar voor alle onderdelen \mn de ontwikkeling die om wat voor reden dan ook
problematisdr kunnen zijn. Deze groeiende belangstelling voor de hulpverle-

ning aan iorg. kinderen heeft in Nederland onder andere geleid tot het ontstaan van spec.iale af<lelingen woegbehandeling en therapeutisdre peutergroepen in revalidatiecentra (De Moor & Van Waesberghe, 1984). In deze groepen
wordt naast de paramedisdre behandeling ook aandadrt besteed aan het sti-

muleren van de cognitieve, sociaal-emotionele en communicatieve ontwikke-

ling van het kind. Ter:wiil de zorgvoor kinderen met motorische beperkingen
van oudsher sterk (para)medisch gericht is geweest, is er met name in de
woegbehaadeling een tendens naar integratie rran ontwikftelingsbegeleiding
en paramedisdre behandeling en naar interdisciplinair werken op basis van
gezamenliik opgestelde behandelplannen (Loots & Van Waesberghe, rgg4l.
G.liit tijd.ig met het ontstaan van de therapeutisdre peutergroepen in de kinderrevalidatie is er in Nederland ook meer aandacht gekomen voor de rol.ran
ouders bii de hulpverlening aan kinderen met motorisdre beperkingen. In veel
centra behoort opvoedingsondersteuning expliciet tot de doelstellingen van de
therapeutische peutergoepen (toots & Van Waesberghe, rgg4l.

t.,

Ondersteunde Communicatie (OQ

In Nederland bestond de behandeling van kinderen met ernstige communicatiebeperkingen tot de jaren tachtig in het gunstigste ge\xal uit individuele logopedische therapie die vooral gericht was op verbetering \xan de spraak. Bii veel
kinderen was het resultaat na iarenlange training niet meer dan een handvol
woorden of woordbenaderingen, terwiil fimctionele communicatie via gesproken taal nooit werd bereih. Sinds de jaren t"ct ug is het accent in de behandeling van deze groep kinderen versctroven van spraaldherapie naar het stimuleren van corrmunicatie via tectrrrieken voot Onfursteunfu Communi.cotie
(OC), de Nederlandse vertaling mn de interrationad aanvaarde term Augnwntative and Altcmative Communicafron. (Van Balkom & Welle Donker-Grimbrire,
1994). De term OC benadnrkt dat alle besdrikbare communicatievormen
elkaar ondersteunen in het communicatieproces.
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Van Balkom en Welle Donker-GrimbrEre (rgg+) gebruiken een indeling van
alle mogelijke communicatievormen ia ruotoisclw, grafisclw, ruirutalijke en
akoostische vonnen. Lichaamshouding, gezic}tsuitdnrkking, oogbeweging en
gebaren zijn motorisdre vormen. De categorie grafudre vormen bestaat uit het
alhb€dsch schrift, plaaties, foto's, tekeningen en grafrsche symboolsystemen.
Onder de ruimteliike vormen rallen abstracte, tastbare vonnen en (miniatuur)voor:werpen die slmbolisdr gebruih worden. De laatste worden ook wel
concrete vmwjzers genoemd. Ook vormen als braille en de spraak-voel-methode (het betasten van articulatieplaats en mondbeeld) worden tot de ruimtelijke
vonnen gerekend. De belangrijkste akoestische yorm is uiteraard de spraak,
maar ook stemgeluid en morse vallen hieronder, evenals het gebruik van toeters en bellen ds aandadrtuekJcers en spraakcomputers (Silverman, r98o;
Kraat, 1985). Gebruikers van OC benutteu wijwel altiid meer dan een communicatievorm. Alle communicatievormen en hulpmiddelen die iemand
gebruikt om te communiceren, vonnen samen iemands communicatiasystr*tn.
In Biflage B is een overzidrt met toelichting te vinden van de comrnuricatievonnen die in dit boek van belangair, ingedeeld volgens de bovengenoemde
categorie€n.
De belangstelling voor Ondersteunde Communicatie heeft ook in Nederland
in de laatste viiftien jaar een enonne groei doorgemaakt In de meeste instel-

lingen lcrijgen niet of nauweliiks sprekende kinderen tegenwoordig training in
het gebruik van ondersteunende commurricatierrormen als gebaren en grafisdre slmrbolen (foto's, plaaties, pictogrammen of Bliss-slmrbolen). Kinderen
bliiken in staat om snel een groot aantal symbolen te leren en die te gebruiken
om te communiceren. Tegeliikertiid beperken de meeste kinderen het gebruik
mn OC-technieken tot het communiceren met de logopedist of in de Has. Het
effect van de interventie blijkt slecht te generaliseren naar allerlei andere sociale omgevingen waar de kinderen zich dageliiks in bevinden.
In het buitenland, met name in Amerika en Canada, experimenteerde men al
rnnaf de jaren zeventig met eenvoudige niet-elektronisctre communicatiehulp
middelen met grafische symbolen als Bliss-syrnbolen voor niet-sprekende kinderen en volwassenen. Uit die tijd stamt ook het eerste onderzoek op het terrein van OC. De aandacht van de eerste OC-onderzoekers was vooral gericht

op de inhoud en de vorm van de communicatietrulpmiddelen en hoe de
gebruiker daarmee om kon leren gaan. Steeds duideliiker bleek echter dat de
nieuwe hulpmiddelen uiet zonder meer leidden tot een succesvoller verloop
van de communicatie tussen niet-sprekende mensen en hr.rn sprekende conversatiepartners. Het verstrekken \ran een commurricatiehulpmiddel en het
leren van de bediening daarran zijn kenneliik op zichzelf niet voldoende voor
succesvolle communicatie. Als gevolg van deze constatering werd de aandacht
verlegd naar de gevolgen rlan het gebruik van hulpmiddelen voor het verloop
en de organisatie rlan gesprektcen (Van Balkom & Welle Donker-Grimbrdre,
19941.
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Onderzoek naar het functionele gebruik van OC in conversaties met anderen
lcsnm in de jaren tadrtig goed op gang (Kraat, 1985; Van Balkom & Welle

Donker-GrirnbrEre, rgg4l. Deze accenFersdruiving lijh mede beinvloed door
ontwikkelingen binnen de taalwetenschap op het terrein van de pragmatiek en

de conversatieanalyse (Blau, 1986). Het gebruik van OC-tedrrieken bliih
grote gwolgen te hebben voor de aard en het verloop van het communicatieproces. Vergeleken met gesproken conversatie is de snelheid van de communicatie drastisch gereduceerd en de communicatie volgt een ander riurre. Er

zijn minder geslaagde informatie-uitwisselingen, er is minder oogcontact en
er nin veranderingen in de afstand tussen de conversatiepafiners (nabiiheid).
Het communicatieproces verloopt aanzienliik anders dan bii gesproken communicatieve interactie.
In 1988 en 1989 verridrtte ik zelf een onderzoek naar de interactiepatronen
van drie niet-sprekende kinderen (ttrssen 8 en rz iaar oud) in drie versdrillende situaties: tijdens het eten met een verzorgster r/an het revalidatiecentllm,
in een gesprekssituatie met de verzorgende ouder thuis en in een wije
gesprekssituatie met een logopedist (Heim, rgSg). Deze studie had het karakter van een vooronderzoek voorafgaand aan het interventieonderzoek waarvan
dit proefschdft verslag doet. Er werd een analysemodel voor de beoordeling
van de hraliteit van de interactie ontwikkeld en getoetst. Het ontwili:kelde
model bleek goed te voldoen om gedetailleerd de invloed te analyseren die
enerzijds het kind en anderzijds de volwassene heeft op het gespreksverloop
en de gespreksinhoud. Verder is het model gesdrikt om nauwkeurig in kaart
te brengen op welke nranieren, dat wil zeggen via welke communicatievormerr, beide gespreksparbrers communiceren. Het model kan toegepast worden op verschillende interactiesituaties en verschillende communicatiepartners (zie verder I 4.4-2, $ 4.5 en $ +.6.r).
De resultaten van de interactieanalyse uit het vooronderzoek bevestigden de
uitkomsten van eerder onderzoek waarin aangetoond was dat het gedrag rran
de vohrassen interactiepartner duideliik het communicatieve gedrag van nietsprekende kinderen beinvloedt (zie het overzidrt in Kraat, 1985, en Hoofdstuk
z van dit boek). Tegeliikertiid gaven de resultaten enig zicht op welke aspecten
ran de interactiestiil van de sprekende volwassenen van belang zouden kunnen zijn bii het vergroten van het aandeel van het kind in de interactie. Twee
ran de drie onderzoekskinderen werden gefilmd met dezelftIe assistente tiidens het eten ttrssen de middag in de Has. De interactiestiil van deze assistente verschilde in een aantal opzichten van de stiil van de overige viif gefilmde
sprekende volwassenen. Zij gaf de kinderen meer tiid om te commu:riceren,
stelde minder wagen en communiceerde zelf meer via OC-vormen dan de overige communicatieparhrers. De inbreng van de kinderen was in interactie met
deze assistente duideliik groter dan in de interactie met de anderen. Een van
de implicaties van dit onderzoek was dat er zowel voor niet-sprekende kinde
ren als voor sprekende volwassenen aangepaste communicatiestratege€n
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nodig ziin om spreker- en luisteraarrollen gelijkwaardiger te verdelen en de
commr.rnicatie soepeler te laten verlopen.
Een ander belangriik resultaat ran dit vooronderzoek was de naststelling dat de
drie onderzoekskinderen slechts in ongeveer zoo/o :rart de tiid, die zii op het

revalidatiecentrum doorbradrten, directkonden beschiktcen over hun cofirmunicatiehulpmiddelen die bestonden uit multomappen met grafische sprbolen.
Ook in de thuisomgeving was de corurrunicatiemap vaak niet besdrikbaar
voor het Hnd. Praktische problemen en onwennigheid met ondersteunde
communicatie bij de brede omgeving van de kinderen leken hieraan ten
grondslag te liggen. De kinderen hadden daardoor weinig mogeliikheden om
te orperimenteren met OC elnzo te ervaren wat de ondersteuning hun op kan
leveren in hun dledaagse leefwereld.

r,4

Het CoCP-interventieproiect

Gebaseerd op het vooronderzoek dat in de vorige paragraafbesproken werd en

de beschikbare wetenschappeliike kennis en theorie€n over het normale verloop van de communicatieve ontrnikkeling en over ondersteunde conununicatieve interactie (zie Hooftlstuk z) werd een Nederlands intewentieprogramma

ontwi}:keld voor motorisch gehandicapte peuters met infantiele encefalopathie
die (nog) niet lumen praten. Dit profect, getiteld Corumunicarrcve Ontwikknlingvan wiet of nauwelifis sprekmdekinfuren met een Cerebrale Parese (COCP), is
uitgwoerd in nauwe sameuwerking tussen de vakgroep Algemene Taalwetenschap van de Universiteit van Amsterdam en Revalidatiecentrum Heliomare
in \fiik aan Zee (zie verder het projectptan in Heim, r99aa).
Het CocP-proiea gng in maart r99o ranr starL Aanvankeliikwas de doelstelIing tweeledig. Het eerste doel was het ontwikkelen en implementeren in He
liomare van een interventieprogramma om de communicatie te optimaliseren
tussen niet-sprekende puters met infantiele encefalopathie en hun d"g.liikt.
interactiepartners (ouders, verzorgers, therapeuten). Het tweede doel was het
verrichten van een onderzoek naar de effecten van het programma op de communicatieve ontwikkeling van drie niet-sprekende peuters met een cerebrale
parese bii wie het COCP-progranuna in r99r experimenteel werd uitgevoerd.
lnrggz werd op verzoek van Stichting Kinderpostzegels Nederland, de grootste subsidiegever ran het CocP-proiect, besloten het project uit te breiden met
een derde en een vierde doelstelling: implemenAtie van het interrrcntieprogramma in een tweede instelling en een systematisdre eraluatie ran de uitvoeringspralctiik in de twee instellingen waar het programma tot dan toe geimwas. Uiteindeliik kende het COCP-Folect dus vier hoofildoelstellingen:

r

Ontwikkeling van een interventieprogramma om de communicatieve interactie te verbeteren tussen iorg. niet-sprekende kinderen en hun dageliil$e communicatiepar:lrrers;
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Wetenschappelijke toetsing van het programma door middel van
experimentele uitvoering gekoppeld aan een longitudinaal eftbctonderzoek bij drie peuters;
Implementatie valr het programma in twee instellingen voor

kinderrevalidatie;

4

Systematische evaluatie van de implementatie van het programma in die twee instellingen.

In Figuur l.tzrlnde verschillende onderdelen van het proied en hun plaats in
in sdrema gezet De resultaten ran de systematische evaluatie van de
implementatie in Heliomare en in Revalidatiecentrum Delft ziin in 1996
de tiid

gepubliceerd (Heim & fonker, 1996). De definitieve handleiding met het pro$ammamateriaal is als losbladig systeem gepubliceerd in ry97 (Heim & |onker, r9971r. Omdat men in de loop der iaren het programma behalve bii kinderen met CP, ook steeds meer ging toepassen bii niet-sprekende kinderen
met een andere etiologische adrtergrond, biivoorbeeld een verstandeliike handicap, is besloten om de letters COCP een andere betekenis te geven: Comrnunicatiwe Ontwikkalingvan niet of nauweliiks sprekende kinfuren en hun Cornrnunicatie Partrcrs. Deze betekenis benadrukt het belang van de communicatie'
partners in het programma en dnrkt tevens uit dat het programma zidr ook
richt op het ontwil<kelen van speciale vaardigheden bij deze communicatiepaflrrers.
Het COcP-proiectteam bestond uit vier ledeu en was multidisciplinair samengesteld: een linguist (auteur van dit proefsdrift) als profectleider, een orthopedagoog, eerl onderzoeksassistent en een ergotherapeut. De orthoped"g*g
bracht vooral sociaal-pedagogische deskundigheid in en speelde een belangriike rol bij de ontvrili:keling en uitvoering ran het
grarnma. Bovendien heeft zii het grootste deel rran de video-opnames voor het effectonderzoek
gemaalit. Ergotherapeutische deskundigheid was noodzrk liik voor het ontwi}ftelen en realiseren van individuele communicatiesystemen en aanpassingen in de omgeving. De taalkundig gesdroolde onderzoeksassistent heeft een
groot deel van de transcriptie van het videomateriaal verricht. Ook de begeleidingscommissie van het COCP-proiect was interdisciplinair samengesteld met
vertegenwoordigers uit de psycholinguistiek/patholinguistiek, delogopedie, de
orthopedagogiek, de rerralidatiegeneeskunde en de belangenvereniging BOSK
(zie Bijlage A).

In dit proefschrift wordt verslag gedaan van de opzet en de resultaten van de
longitudinale effectstudie naar de interactie van drie kinderen met telkens

r

Omdat de publicatie Het COCP-progromrna, Honlleitling m materiaol nadruk-

keliik onderdeel uimaakt van het implementatietraiect zoals dat door Revalidatiecentrum
Heliomare wordt aangeboden aan instellingen, is deze handleiding niet vrij in de handel verkrijgbaar.
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twee versdrillende communicatiepartners. In Hoofilstuk a wordt eerst het
theoretisdr kader van het onderzoek geschetst met informatie over de communicatieve ontwil<keling en de taalverwerving ran sprekende kinderen en urn
kinderen met ernstige functionele stoornissen in de spraakontrnrik&eling.
Hoofilstuk 3 is getreel gewiid aan het COCP-programma en geeft een beschriiving van uitgangspunten, opzet, inhoud en organisatie van het programma. In
Hooftlstuk 4 worden de onderzoekswagen en hlpothesen geformuleerd en
wordt de opzet en de methodologie van het effectonderzoek nader toegelicht
De Hooftlstr.rlcken 5 en 6 bespreken verrrolgens de resultaten van de hlpothesetoetsing. In Hoofdstuk 7 wordt de samenhang tussen verschillende resulhten besproken en in Hooftlstuk 8 volgen ten slotte de samenrattende discussie
en de condusies.
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Communicatre is het bewust uitwisselen van informatie tussen twee of meer
mensen door middel van intentione"l g"drrg dat geridrt is tot een of meer
andere personen. In dit proefsdrrift gaat het om dyadiscln communic:tie, dat
wil zeggen directe communicatie tussen twee personen. Dsze communicatie
is gebaseerd op interactie. Het begrp intcractie staat hier voor 'samen handelen'waarbij er een wisselwerking is tussen de handelingen rnan de 66n en de
handelingen van de ander. Overd waar mensen elkaar tegenkomen en samen
dingen ondernemen is er sprake van interactie en dus r/an een wederziidse
invloed op elkaar. Een goed op elkaar afgestemde interactie is een voorwaarde
voor informatieoverdrachr Informatie heeft hier een ruime betekenis; het kan
gaan om hele verhandelingen, rnaar ook om het bewust kenbaar maken van
behoeften, gevoelens, gedachten en meningen. Instemmend lori}:ken is communicatie, rrraar de spontane rode vlelcken in de nek als ie zenuwa.lrtig bent,
niet, ook al wordt dat door een ander mogeliik als informatie over ie psydrisdre
gesteldheid opgevat. Het ondersc-heidende kenmerk is intmtionali*it, h*
bewust overdragen van informatie. De manier waarop die informatieoverdracht plaatsvindt is daarbii niet ran b.l*g.
Commurricatie met anderen is voor de mens 66n van de belangriikste en misschien wel de meest ftrndamentele levensbehoefte. Door middel tran corrmunicatie ktrnnen mensen invloed uitoefenen op hwr omgeving. Dankzij deze
uitwisseling staan mensen in sociale relatie tot hun omgeving en maken zij
deel uit van de maatschappii. Communicatie kan allerlei vorrnen van gedrag
omvatten zoals bUlaichting, gezichtsuitdruklcingen, lichaamshouding, wrizen
en handbewegingen. De mogeliik:heden van dergelifke vormen van communicatie beperken zich over het algemeen tot het uitwisselen van informatie over
dingen die we kunnen zien, horen of voelen op de plaats wa:u we ons bevinden of die op heuelftle moment gebeuren. In veel situaties is er edrter behoef,
te om onderling te communiceren over zaken buiten het hier-en-nu. Daarrroor
is een representationeel systeem nodig met symbolen die coacepten ofbegrip
pen representeren. Een dergelijk slmrbolensysteem kan biivoorbeeld bestaan
uit woorden, rraar ook uit gebaren of grafische spnbolen. Het meest gangbare systeem in onze maatsdrappij is gesproken taal.
Tool is een converrtioneel systeem van grotendeels willekeurige symrbolen om
informatie over te dragen. Onder de fimdamentele eu universeel geachte kenmerken van taal vallen willeknurt$uid (de relatie tussen vorm en betekenis is in
hoge mate willekeurigl en prodwtiwtait (er is een beperkte set grammaticale
regels waarmee het mogeliik is een oneindig aanul versctrillende boodschap
pen te vonnen met het bestaande lexicon) (Bloom & Iahey, rg78; Von Tetzch-
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ner et al., ry96). De symbolen verwiizen naar begrippen en daarmee hmnen
mensen bedoelingen aan elkaar duideliik maken, ook bedoelingen die verder
reiken dan het hier-en-nu. Taal is daarom bij uitstek geschikt voor communicatie.

Er zrlrn dlerlei mogelijke t"lig" uitingsvormen; spraak is daar slechts €€n van,
ook al staat deze vorrn in veel communicatieprocessen nog zo centraal. Het
bestaan van verschillende gebarenalen voor doven, met eigen slmrbolen en
een eigen grarunaticale strrctuur, illustreert het duideliikst dat er een ondersdreid is ttrssen taal en spraak. De ontdekking eind iaren zestig dat andere vormen dan gesproken taal ook linguistisctre kenmerken kunnen hebben, votrnde een doorbraak voor het erploreren van de mogeliikheden van andere commurricatievormen voor mensien met beperkingen in het gebruik van gesproken
taal (Loncke & Bos, rgg7l. Er Isilam niet alleen meer aandacht voor de mogeliik*reden van gebaren, maar ook voor grafische vonnen, zoals geschreven
tekst, foto's tekeningen of grafisctre syrrbolen die een belangriike rol spelen in
veel communicatieprocessen. Vaak wordt van meerdere vormen tege$kertijd
gebruikgemaakt (Van Bdkom &\Velle Donker-GrimbrBre, ryg4i Bos & Heim,
19971-

Volgens velen vormt communicatieve interactie zowel de basis als de context
waarbinnen jonge kinderen taal in de strilite zin vemrerveu. In dit hoofdstuk
besteed ik in $ e.r eerst aandadrt aan enkele bestaande theorie€n over taalverwerving en de relatie die zii leggen met de lroege communicatieve ontwilckeling. In g e.e bespreek ik vervolgens de woege ontwikfteling van communicatieve vaardigheden zowel bij sprekende kinderen ds bii niet-sprekende kinderen. g 2.3 is geheel gewijd aan de
van symbolische en linguistische
vaardigheden, zowel het normale verloop als wat er bekend is over het verloop
bij niet-sprekende kinderen. Dit hoofdstuk eindigt met een samenvatting en
condusie in $ z.+.

z.t

Theorie€n over aalverwerving

In de zeventiger iaren nam de belangstelling voor firnctionele aspec'ten rian taal
en taalgebruik, de pragmatiek, sterk toe. Dit betekende een nieuwe impuls
voor het kinderaalonderzoek. Onderzoekers gingen ook de communicatieve
context van de taalverwerving in hun theorieen betrekken en benadrukten dat
het taalver:wervingsproces een sociale interactionele basis heeft (Bruner, rgZS;
Snow & Ferguson, 1978). Deze zogenaamde interactionistische benadering
neemt afstand van de scherpe tegenstelling die er tot dan toe bestoud tussen
de behavioristisdre benadering eu de linguistisdre benadering van de taalverwerving. Het behaviorisme stelt onder invloed van Skinner dat kinderen hun
moedertaal leren uitsluitend door de taal uit hun omgeving te imiteren, tersrijl
de linguistische theorie€n, met Chomsky voorop, eryan uitgaan dat de taalverwerving gestoeld is op een aangeboren taalvennogen. Dit taalvermogen bevat
een beperkt aantal universele principes waaraan elke bestaande taal voldoeL

z8
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Uit deze principes hoeven kinderen alleen maar de regels te selecteren die voor
hnn moedertaal van toepassing zijn (zie voor een uitgebreid overzicht van de
verschillende theorieen Bohannon, r99,). Interactionistis&e benaderingen
houden in feite het midden tussen deze beide uitersten. Er wordtwel een aangeboren taalvermogen verondersteld, maar dit vermogen kan slectrts geactiveerd worden onder invloed van het als cruciaal besdrouwde taalaanbod vanuit de omgeving van het kind.
De interactionistisdre zienswiize heeft tot gevolg gehad dat de aandacht voor
de rol van het taalaanbod bif de ver:wendng van de betekenis en de structuur
van de omgevingstaal sterk is toegenomen (Bloom & Iahey, rg7Si Wells, r98r;
1985; Snow, 1986). Bloom en Iahey (rgZ8) gaan ervan uit dat het aalaanbod
kinderen in staat stelt om de Aalcomponenten inlwrd (semantiekl, vorm (synta*is) en gebruik (pragmatiek) in een langzaam, maar continu proces steeds
meer te integreren. Volwassenen vertonen echter sterke individuele versdrillen in hun interactiestijl en tot op heden is het niet gelukt om directe verbanden aan te tonen met de taalverrrerving rran hun kinderen. Kinderen zonder
stoornissen bliiken ook bii een beperkt taalaanbod de betekenis en de structuur van een taal goed te lennen verwen/en. Individuele versdrillen tussen
kinderen in verwervingstempo en niveau ran taalvaardigheden zijn niet zonder meer te relateren aan lqrantitatieve of krnaliatierre aspecten van het taalaanbod. De taalveniverving is dan ook volgens sommige auteurs een robuust
proces dat vooral afhankelijk is van het vermogen bij het kind om de informatie uit het taalaanbod te organiseren en te verwerken (Nelson, r98r; Pinker,
r98+). Duideliik is dat kinderen die geheel verstoken bliiven ran taalaanbod
geen tad zullen verwelven. Het taalaanbod vanuit de omgeving heeft in elk
ge\al de firnaie om het ontwi}ftelingsproces op gang te brengen en te houden.

In sommige taalver:wervingstheoriedn speelt het onderscheid hrssen presymbolisclw, symboliscl* enlinguistischa communicatie een belangriike rol (Volterra &
Iverson, ryg1; Blischak, Ioncke & Wa1ler, rgg7l. Kinderen leren in eerste
instantie communiceren door middel van uitingen zonder symbolen en zonder grammaticale strrctuur. Om gecategoriseerd te worden als symbool moet
een communicatief signaal (r) geproduceerd kunnen worden in afwezigheid
van waar het naar verwiist (de 'referenf), (e) gebruiktlamnen worden voor een
hele Hasse van referenten en niet sledrts voor een enkel elcemplaar en (])
gebrui}t kunnen worden om te ver"vrrijzen naar gebetrrtenissen in het verleden
of in de toekomsL Om gecategoriseerd te worden als linguistisch moet het
comrnunicatieve signaal symbolisch ziin en bovendien gecombineerd worden
met een ander synbool in dezelftle modaliteit (biivoorbeeld spraak of gebaren). Volgens deze opratting is er dus pas aal als er uitingen ziin die uit meer
dan een symbool bestaan. Onder gebarentaalonderzoekers is er een discussie
gaande over de rol die het taalaanbod speelt bii het ontstaan van linguistische

communicatie. Volgens sommigen ontwikkelen kinderen spontaan de
veel te ze#wr.
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vaardigheid om syrrbolen te combineren, ook als dergeliike combinaties afwe-

zrg njn in het taalaanbod (biivoorbeeld Goldin-Meadow & Morford, r99o).
Anderen menen dat het combineren van syrnbolen binnen een taalsysteem
aftankeliik is van de aanwezigheid van dergelijke combinaties in het aanbod
(zie voor een bespreking van deze discussie Van den Bogaerde, zooo:e8).
Hoewel theorie6n over taalverwerving dus verschillen in de rol die zij toekennen aan het taalaanbod, staat het belang van interactie-erraringen voor de ontwili&eling van gespreksvaardigheden, zoals het beurlrremen en het openen of
afsluiten van gespreksonderwerpen nauweliiks ter discussie (Bishop, 1988;
Foster, r99o). Duideliik is dat enig taalaanbod vanuit de omgeving tevens
voorwaarde is voor het leren begriipen en gebruiken'ran talige spnbolen. Het
lijkt er bovendien op dat de structuur, de inhoud en het verloop van de interactie van grote invloed ziin op de tadvenrerving van kinderen die problemen
ondervinden bij het verwerken en orgarriseren van informatie (Tannock &
Girolametto , rggzl. Onderzoek bii kinderen met taalontwil<kelingsstoornissen
wijst er ten slotte op dat ook voor deze groep kinderen de coherentie of the'
matische samenhang bir:nen de interactie en de organisatie van gesprekken in
ber.rrten belangriike factoren ziin voor een goed verlopende communicatieve
ontwikkeling (Van Balkom, r99r).
In dit proefsdrrift over kinderen met ernstige functionele spraakstoornissen
wordt het standpunt verdedigd dat voor deze groep kinderen bij uitstek geldt
dat de woege ouder-kindinteractie en de communicatieve ontwi}:keling gedurende de eerste levensiaren de basis vorrnen voor de eigenlijke taalverwerving:
de verwewing van lexicale en gramrnaticale kennis van de gesproken taal voor
de receptie en de
rran symbolische vaardigheden in andere, nietgesproken communicatievormen voor de productie. Hoe de verweming verloopt van vaardigheden om symbolen te combineren (linguistische complexiteit) en welke rol het taalaanbod daarbii speelt, vormt een van de onderwe{pen van dit onderzoek. Daarbij wordt uitgegaan rran een multimodad p.rspeaief,, dat wil zeggen dat dle mogeliike communicatievorrnen bii het onderzoek betrokken worden, omdat alleen dan goed inzicht verkregen kan worden

h* productieve taalvermogen van niet-sprekende kinderen. In de volgende
paragrafen zal de hier geformuleerde visie verder worden toegelidrr
in

z.z

Comnrunicatieve ontrn'il<keling

Om een raardig gesprekspartner te worden moeten kinderen versdrillende
soorten commurricatieve vaardigheden ontwilirkelen: structurele vaardigheden

als het op een soepele marrier nemen en geven van beurten, functionele
vaardigheden zoals weten hoe ie bepaalde communicatieve doelen bereikt, en

inhoudeliike vaardigheden zoals

het introduceten en

gespreksonderruerpen (Baker, Blankenstiin & Roelofs,

twee subparagrafen

zal

vasthouden van

rggg).In

de volgende

s aandacht besteed worden aan de

manier waarop kinderen leren omgaan met de beurtwisseling in gesprekken
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($ z.z.r), communicatieve functies ($ z.z.z) en het introduceren van gespreksonderwerpen ($ z.z.l). Het accent in de bespreking ligt op het verloop van de
ontwi}il<eling bii niet-sprekende kinderen en de risicofactoren in die ontwilirke

litg.
2.2.7

De beurtwisseling

De beuttrrisseling, het versdriinsel dat deelnemers om beurten communicatieve boodschappen uiten, vormt het belangrijkste strrcturele kenmerk van
gesprek:ken. Daarbii is in meer of mindere mate sprake van een belans tussen
de beide deelnemers: ze hebben allebei errenveel beurten en de Logt van hun
beurten loopt niet al te veel uiteen. Beurten kunnen gedeelteliik simultaan verlop.o. In dat geval is er sprake van intemrptie. Meestal is er ectrter een korte
pauze tussen twee beurten van versdrillende sprekers. De lengte van dergeliike
palrzes versdrilt per cultuur. In het Nederlandse taalgebied dur.rrt een pauze bij
een soepelebeurtwisseling nietlanger dan eeu seconde (Baker, Blankenstiin&
Roelofs, 1999). Vroege enrdringen met interactie vormen de basis voor het
leerproces waarin kinderen leren om gesprekken te shrctureren door middel
wn het nemen en geven van communicatierre beurten (Foster, r99o).
Interactie is er nanaf de geboorte. Vandhet begin interpreteren volwassenen
het gedrag van hun baby, doen dsof het kind communiceert en een volwaardige gespreksparErer is. De reacties bestaan uit handelingen, zoals vasthouden, wiegen, strelen, praten en vaak sterk overdreven gezidrtsuitdrukkingen. Deze interpretaties geven het gedrag en de handelingen van het kind bete
kenis, ook al heeft hetkind nog helemaal niet de intentie om betekenis over te
dragen. Het gedrag van baby's is in dit stadium nog duideliik preintantroneel.
Toch reageren zii onbewust meteen .l op het gedrag ran volwassenen, biivoorbeeld door het imiteren van mimiek en mondbewegingen (Schaerlaekens
& Gillis, ry87; Van der Stelt, 1993). Door hun gedragingen te overdriiven, te
vertragen en te herhalen proberen ouders het kind ook uit te lok*en tot oogcontact. Deze wisselwerking ttrssen volwassene en kind staat centraal in de
vroege commr.rnicatieve ontwikkeling: het kind leert de volwassene steeds
beter begnipen en de volwassene leert het kind steeds beter beg=jpen. De volwassenen beheersen de interactie nog in die eerste maanden: zii nemen het
initiatief en praten vooral over het kind en ziin behoeften, zoals honger, piin
en plezier. Ouder en kind maken nog heel rraak tegeliikertiid geluid, maar al
na drie tot vier maanden ontstaat er een beurtwisseling in de vocalisaties rrarl
beiden (Van der Stelt, ry93; Locke, 1995).
Hoewel de motorische stoonrissen bii kinderen met een cerebrde parese zidr
over het algemeen al in de eerste levensmaanden zullen openbaren, is er op dat
moment nog weinig te zeggen over de precieze aard en ernst van de stoornissen en hoeft het gedrag van de baby nog niet ermstig dte wiiken ran het gedrag
van baby's zonder stoornissen. De interactie tussen ouder en kind zal in de eerste maanden ongeveer hetzelftle kunnen verlopen a1s hierboven beschreven.

veel te ze#sn.

3r

C orrr

uu

N

r

cATr EvE o NTs/r KKE Lr N G E N TAALvE Rv/E Rvr N e

Toch kunnen bijvoorbeeld strekpatronen (door een sterk verhoogde spierspanning) of stoornissen in de oogmotoriek bii het jonge kind het bewerkstelligen van oogcontact bemoeilijken en er zo voor zorgen dat er minder interactie is.
In de loop van het eerste jaar worden kinderen zidr geleideliik bewust van de
aanwezigheid van andere personen in hun omgeving en ontwikkelen zij een
duidelijke behoefte aan interactie. Ze doen gr:aagmee aan allerlei beuttwisselingsspelleties en reageren op de ander met lachen, vocalisatie en andere
lichaamsuitingen als blilaichting, mimiek, gebaren'en het manipuleren met
voorwerpen. De beurtwisseling manifesteert zidr steeds duideliiker in de interactie, hoewel de verantwoordeliik*reid voor de dialoogstructuur nog grotendeels bij de volwassenen li5: ziiinterpreteren blikrichtingen, handelingen en
geluiden van het kind en praten over dingen die het kind kenneliik bezighouden.

Aller1ei terugkerende spelleties en verzorgingsactiviteiten vinden plaats volgeus min of meer vaste scenario's. Naarmate deze bekender worden voor volwassene en kind, zal de interactie tijdens die activiteiten vlotter gaan verlopen.
Omdat de situatie en het scenario bekend ziin, kan het kind zidr concentreren
op de regels van de conversatie en op de koppeling tussen voorwerpen en handelingen in die situatie en de taal. Eeniarig* kunnen de interactie met vollvassenen al aardig zelf sfuren door beurten te nemen en te geven en door
bermrst onderwerpen te introduceren. De interactie wordt meer symmetrisdr
en is gebaseerd op wederkerigheid en intentionaliteit.
Bii kinderen met een enrstige CP zal de anders verlopende motorische ontwililkeling de interactie tussen kind en ouders in de loop van het eerste jaar
steeds duidelijker gaan bemoeiliiken. Omdat het kind biivoorbeeld niet of
slechts met veel moeite voorwerpen kan manipuleren of weemde grimassen
laat zien, kan het voor de ouders heel lastig ziin om het gedrag van het kind te
interpreteren en te weten wat het kind precies bezighoudt. Het kind lokt
daardoor ook minder reacties bii volwassenen uit (Blis&ak, Loncke & Waller,
rgg7l. Beufiwisselingsspelleties zullen bij kinderen met emstige motorische
problemen minder voorkomen en verzorgingsactiviteiten kunnen zoveel fyrio
ke inspanning wagen van zowel kind als volwassene dat er tiidens die activiteiten minder aandadrt is voor communicatie (Light, rgg7l. Een soepele
interactie komt veel moeiliiker tot stand en de commurricatie zal vaak nogal
eenziidig door de volwassene bepaald worden (Calculator, r9g7). In een dergelijke context zal zich niet zomaar vanuit de interactie een dialoogstructuur
met een duideliike beurtwisseling ontwikkelen.

z

In dit boek wordt

h*

begdp 'gebaar' gebruilt in de ruime betekenis. Het ver-

wijst zowel naar gebareu in de strikte zin - behorend tot het lexicon van de Nederlandse Gebarentaal - als naar dle aadere gestianlaties en motorisdre handelingen met een commuricatieve intentie (zie ook Bijlage B en g 4.5.r).

12

Nauwelijks sprekmd

Comruunim,tiwe ontwiklceling

In informele conversaties tussen volwassenen ziin beide deelnemers ongeveer
eveuveel aan het woord, hoewel dit ook aftankeliik is van biivoorbeeld karak-

terversctrillen ofverschillen in deskundigheid met betreli&ing tot het gespreksonderwerp. Beide deelnemers ziin min of meer verplicht om hun ber:rten te
nemen zolang het gespreksouderwerp nog niet is afgesloten. |onge kinderen
loiig., in de interactie wel voortdurend ber:rten, maar het niet nemen van die

beurten wordt ook geaccepteerd (Ninio & Snow, 1996).Volwassenen rtaken
het gemakkelijk voor het kind om de beurt te nemen door een langere beurtwisselingspauze toe te laten: ze wachten tot het kind iets doet of zegt terwiil
ze met een verwadrtingsvolle houding en mimiek duideliik maken dat er iets
rnn het kind vemradrt wordt. Ze wachten echter niet eindeloos. Volgens Garvey (1984) reageren volwassenen gewoonliik binnen twee seconden als het
kind de beurt uiet neemt door de eigen beurt te herhalen of te herfonrruleren.
Ihye en Ctrarney (r98o) vonden een verhouding van 3:z tussen het aantal
berrrten nan de moeder en dat van het ldnd in hun onderzoek naar de interactie tussen moeders en hun tweeiarige kinderen.
Ganrey en Berninger (r98r) ouderzochten de beurtwisselingspauzes in de
communicatieve interactie tussen ionge Amerikaanse kinderen onderling.
Voor eenvoudige reacties hadden drieiarigen genoeg aan een pauze van
gemiddeld r.r seconde, voor ingewik&eldere formuleringen hadden ze
gemiddeld r.8 seconde nodig. Bii viffiarigen waren deze gemiddelde beurtwisselingspauzes afgenomen tot o.8 respectieveliik r.6 seconde. Volgens Roelofs
(rqq8) in haar onderzoek naar de pragmatische ontrnilil<eling van kinderen
tussen vier en acht iaar oud, neemt de pauzeduur tussen beurten van het kind
en beurten van een volwassen intenriewer ook af naarmate kinderen ouder
worden, d wordt uit de presentatie van haar onderzoel<sgeg€vens niet goed
duideliik of dat komt omdat oudere kinderen vlugger de beurt nemen na een
beurt ran de volwassene of omdat de volwassene bij oudere kinderen na de
eigen beurt minder lang wacht op cormmunicatie van het ldnd.
Behalve het toestaan van een langere beurtrrisselingspauze gebruiken ouders
ook het stellen van veel wagen als strategie om hun jonge kind uit te lol*ilcen
tot een dialoog (Ihye & Char:rey, r98o). Een dergelijke didactisdre interactiestiil is speciaal bedoeld om kinderen de regels voor de beurtwisseling te leren
(Ervin-Tripp, tg77l. Kinderen van twee jaar reageren eerder op verplichtende
beurten als wagen dan op uitrodigende beurten (Blank & FranHin, r98o).
Volgens Roelofs (rqg8) maken kinderen van vier tot adrt jaar een ontwikfteling
door waarbii ze steeds vaker verbaal gaan reageren op vragen ofverzoeken rran
een volwassen gesprekspartner. Bii achtiarigen is het niet reageren op een
vraag in gesprekJ<en een uitzondering.
Ouders rran niet-sprekende kinderen doen net a1s ouders van niet-gehandicap
te kinderen hun best om hr.ru kind uit te lokften tot communicatie en zij
gebruiken daarbii in principe dezelftle strategie€n als ouders ran sprekende
kinderen zoals het verlengen van de beurtruisselingspauze en het stellen nan
veel te
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veel wagen. Maar niet-sprekende kinderen zullen in veel gevallen aan een ver-

lenging naar twee seconden bii lange na niet genoeg hebben, gezien de motorische inspanning die het communiceren hun kost. En als kinderen nauwelijks middelen hebben om antwoord te geven, dan zal het stellen van veel wagen eerder leiden tot frustraties dan tot het nemen rran comrnunicatieve beurten. Uit onderzoek naar de communicatieve interactie tussen niet-sprekende
kinderen en sprekende volwassenen (o.a. Harris, r98z; Light, Collier & Parnes,
r985a; Heim, 1989; Bj<i,rk-Akesson, r99o) komt dan ook naar voren dat de rol
van de volwassene oprallend dominant is. Volwassenen nemen (veel) meer
berrrten dan de kinderen en hun beurten duren langer. Kinderen laten heel
veel beurtkansen liggen. Het ligt dan ook voor de hand dat de ver:werving van
kennis van de manier waarop gesprekken gestruchrreerd ziin en hoe fe beurten kunt nemen en geven bii niet-sprekende kinderen al in een woeg stadium
stagneert.

2.2.2

Communicatievefuncties

Commrmicatieve beurten bestaan uit gedrag dat gericht is tot een gespreksparbrer om een bepaald doel te bereiken. In die zin hebben communicatieve
gedragingen dus altiid een intentie en een functie die daaruit is afgeleid. Kinderen ontwi}&elen intentioneel gedrag met een communicatieve fimctie op
basis van woege interactie-enaringen. Ouders beschouwen het gedrag van
hun baby vanaf het dlereerste begin als communicatief en reageren er dienovereenkomstig op, ook al heeft de baby nog niet bewust de bedoeling om te
communiceren (zie $ z.z.rl. Uit deze interactie ontwikkelen zich tiidens het
eerste levensiaar lidrameliike uitingen die wdl intentioneel

ain, datwil zeggen

opzetteliik geproduceerd om betekenis over te dragen. Een peuter waagt biivoorbeeld om aandacht door de hand te paliken van de parErer en te kiiken
naar een voorwerp waar hii of zii niet bii l€n (motorische lmndeling en blikri.tti"g). Op die manier waagt het kind om hulp, anders gezegd: de communicatiave functie van dit gedrag is 'wagen om hulp'.
Aanvankeliik worden communicatieve functies op een primitieve, niet-talige
manier geuit (biivoorbeeld reiken naar een stuk speelgoed) en ziin bepaalde
uitingsvormen sterk gekoppeld aan bepaalde functies (Baker, Blankenstiin &
Roelofs, 1999). Geleidelijk aan worden dezelfde functies echter gekoppeld aan
steeds ingewiktceldere taaluitingen (bijvoorbeeld eerst alleen 'bal", dan "bal
hebben" en nog veel later 'm"g ik de bal?"). Nieuwe vormen worden dus
gebruilit voor reeds verworven fi.rncties. Omgekeerd worden nieuw geleerde
functies altiid eerst geuit in vormen die het Hnd al kende (Bloom & Lahey,
ry7&\,biivoorbeeld als eenkindbewust gaathuilen om op die manieraandadrt
te wagen. Huilen is een al bekende vorm die hier gebruikt wordt voor de nieuwe firnctie wagen om aandacht.
In de loop van de ontwilckeling gaan kinderen steeds meer verschillende communicatieve functies gebruiken. Er bestaan diverse indelingen van communiJ4

Nauwelijks sprekmd

C ommuniaatiev e

ontwikkaling

in de taalvelwervingsliterahrur (zie voor een kritisdr overzidrt
Ninio & Snow, 1996). De indeling van Tabel z-r, die is afgeleid van de indeling
ran Light, McNaughton & Parnes (1986), volgt de min of meer vaste ontwikkelingsvolgorde van ftrncties, te beginnen met de heel basale preintentionele
gedragingen (vergeliik g z.z.r). Preintentionele functies komen vroeg in de ontwikkeling voor, voordat een kind de vaardigfoeden ontwi}:kelt om meer expliciete, intentionele comrnunicatieve functies uit te drulirken. Veel functies uit
Tabel z-r komen eerst voor in niet-talige communicatievormen als reiken, wiizen, brabbelen, blilcidrtingenof gezichtsuitdruli&ingen, terwijl t"lig" vonnen
met dezelftle firncties pas later in de ontnviliilceling versdriinen. De meeste
functies uit de tebel worden venilorven voor de tweede verjaardag. Alleen de
laatste drie genoemde functies komen meestal later tot ontwik:keling (vergeliik
Baker, Blankenstiin & Roelofs,ryggl. Een nadere omschriiving ran alle fimcties met voorbeelden is opgenomen in Biilage C.
catieve fimcties

Tabel

z-t

Cornmunicatrave functies in d+ woege ontwikkeling.

I

Aandacht voor de partner

2

Opmerken dat een activiteit onderbroken wordt

3

Beurtnemen tijdens een activiteit

4

Accepteren van een aangeboden voorwerp

5

Protesteren/afiuijzen

6

Kiezen

7

Groeten en dagzeggen

8

Vragen om hulp

9

Vragen om een voorwerp/activiteit

. in de onmiddellijke omgeving
. hi€t in de onmiddellijke omgeving
IO

Vragen om aandacht

II

Antwoord geven op ja/nee vragen
Informatie geven over iets/iemand
. in de onmiddellijke omgeving

12

. hi€t in de onmiddellijke
r3

omgeving

Vragen om informatie

r4

U

r5

Crapjes maken/doen alsof

itdrukken van gevoelens/gedachten

Het algemene beeld dat naar voren komtuit onderzoek naar communicatieve
firncties bij niet-sprekende kinderen, is dat zii slechts een beperltt aantal fi.rncties frequent gebruiken en een aantal andere fimcties wiiwel nooit (Light, Collier & Parnes, r985b; Crlp & Carlisle, 1988; Bitirk-Akesson, r99o; Udwin &
Yule, r99r). De belangrijkste factor die hieraan ten grondslag ligt, is het gebrek

veel te zewen

35

C our

*ruN r cATr EvE oNTwr KKELr N G E N TAALvE RwE Rvr NG
aan adequate middelen om communicatieve bedoelingen duideliik te maken.
Heel ionge, ernstig motorisch beperlcte kinderen kunnen veel minder goed via

reiken, wrizen of gezidrtsuitdrukkingen communicatieve functies uitdrul<ken.
En wanneer deze kinderen ouder worden, zullen ze de beschikking moeten
hebben over een lexicon van gebaren of grafische symbolen om de meer
geavanceerde functies te uiten (zie verder $ 2.3.r). Uit onderzoek dat Light met
collega's verrichtte bii niet-sprekende motorisch gehandicapte kinderen van 4
tot 6 iaar (Light, Collier & Parnes, r985b) bleek dat het overgrote deel van de
beurten van de kinderen bestond uit ia/nee-antwoorden (gemiddeld n%) of
het geven van specifieke informatie op verzoek van de volwassen communicatiepartrers (gemiddeld fi.4%1. Andere functies werden slechts sporadisch
gebruikt. Uit het onderzoek van Udwin en Yule (r99r) bij 4o kinderen met CP
(leeftiid 3;6 - 9;81) komt een vergeliikbaar beeld rraar voren. Gemiddeld
bestaat ruim de helft van de uitingen uit antwoorden op wagen van de
gesprekspartrrer. In de overige uitingen worden wagen gesteld of wordt informatie gegeven. Het formuleren van gevoelens, gedactrten, meningen of het
maken ran grapies komt zo goed als niet voor.
2.2.3

Het introduc€ren en lwndlwven

vatu gespreksonderwerpen

De inhoudeliike organisatie van gesprekken wordt bepaald door gespreksondenverpen die gedurende meerdere beurten vastgehouden worden. Nadat
een van beide deelnemers een nieuw onderwerp in de conversatie geirrtroduceerd heeft, leveren beiden htrn eigen biidrage aan het onderwerp. De belangrijkste taak van de volwassene in de interactie met jonge kinderen is te zorgen
voor gedeelde aandadrt voor een onderwerp zodat zich daarover een conversatie kan ontwil<rkelen. Volwassenen letten dan ook voortdurend op de blikrichting van het kind om te zien waar de aandadrt van het kind naar uitgaat. Een
belangriik deel van de uitingen van volwassenen heeft de fimaie om te reageren op het onderwerp van deze aandacht, terwiil een ander deel bedoeld is om
de aandacht van het kind te richten (Ninio & Snow, 1996). Tegen het eind van
het eerste levensiaar proberen kinderen bewust de aandacht van de volwassene op voorwerpen te richten om daarmee een bedoeling duideliik te maken:
'kiik eens hier', 'ik lril dat hebben'. Vermoed"liik vornen deze gedragingen
met een duideliike communicatieve functie (zie $ z.z.zl het begin van het proces waarin fonge kinderen leren om nieuwe onder:werpen te introduceren in
de interactie. In eerste instantie introduceren kinderen nieuwe topics op een
niet-talige nonverbale manier via voorwerpen (Ninio & Snow, 1996). Geleideliik aan, met het toenemen van de verbale vaardigheden, dragen kinderen
steeds meer onderrrverpen aan via talige uitingen.
In de eerste jaren worden de meeste topics nog door de volwassene geintro-
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in de kindertaalliteratuur gebruikelijke leeftiidsuotatie geeft het eerste

cijfer de iaren aan en het tweede cijfer de maanden.
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duceerd, maar langzaamaan neemt het kind een steeds groter aandeel. Kinderen van een iaar of drie produceren volgens Blank & Franklin (r98o) tussen de
3z ffi 4J%ovan de topicintroducties in de interactie met hun moeder. Daarmee

oefenen zii een duidelijke invloed uit op het gespreksverloop. Kinderen rran
drie ziiu ook al in staat om zowel hun eigen topics als die van hun gesprekspaflners uit te breiden (Bloom, Rocissano & Hood, 1916l. De uitbreiding
blijft echter over het algemeen nog beperlt, omdat kinderen onder de vier jaar
nog moeiliik
het inbrengen ran nieuwe informatie over hetzelftle
vinden en dan ook snel overstappen op andere onderwerpen (Ninio & Snow,
ry96; Baker, Blankenstijn & Roelofs, 1999). Nieuwe onderwerpen worden
vaak op een nogal abrupte manier ingebracht en Heuters springen regelmatig
van de hak op de tak. Pas in de loop van de ontwilirkeling leren ze om een
gespreksondersrerp meer geleideliik te introduceren en langer vast te houden.
Het gedrag van ernstig gehandicapte kinderen versdrilt in veel aspecten van
wat ouders verwachten op grond van hun enrdingen met niet-gehandicapte
kinderen. Het introduceren van gesprelcsondeniverpen via motorisdr gedrag is
voor deze kinderen over het algemeen heel moeiliik (vergeliik g a.e.e). Som*ig" kinderen kunnen dleen via kiikgedrag topics introduceren en omdat dit
gedrag lang niet altiid door de volwassene gesignaleerd zal worden, zullen ze
op die manier moeiliik reacties uit kunnen lokken. Bovendien kan het voor een
emstrg getrandicapt kind heel moeiliik ziin om tegelijkertiid aandacht te hebben voor voor:werpen en voor personen. Het wiizen naar een voorwerp of het
anderszins manipuleren van een voorwerp is voor sommige kinderen z6 lastig
dat alle visuele aandacht daarvoor nodig is. Hettegeliikertijd tot stand brengen
van oogcontact met de interactiepaflrrer is dan wijwel onmogeliik. En omdat
het onmogeliik is om simulaan naar een voolve{p en naar de gesprekspartner te kiiken, kan een kind dat alleen de blikrichting kan controleren per definitie geen oogcontact maken terwiil hij of zij de aandacht gericht heeft op een
voor$rcrp. Het gevolg is dat de ouders ran dgze kinderen veel meer moeite heb
ben met het op een zinvolle rmanier
en van het gedrag van hun Hnd.
Omdat ouders wel heel graag met hrrn gehandicapte kind vfllen interageren,
nemen zii rraak het initiatief over en controleren zii de interactie sterk. En als
kinderen wel een initiatief nemen en zelf een onderwerp aandragen, dan is de
kans groot dat de volwassene dit niet opmerkL Volwassenen missen dus vaak
beurten van de kinderen en dit kan tot gevolg hebben dat de kinderen steeds
minder geneigd ziin om
g*9"* te ondernemen (Calculator &
Dollaghan, r98z; Light, r98S). Ouders van niet-sprekende kinderen nemen
veel vaker zelf het initiatief tot interactie en ziin veel directiever en controlerender dan ouders van zidr normaal ontrrikkelende kinderen (Haris & Vanderheiden, r98o; Loots & Goossens, r99o; Vriesema, r99o). Zij introduceren
de meeste gespreksonderwerpen en geven de kindereu weinig kans om mee te
doen. De commr:nicatieve rol van de kinderen beperkt zich veelal tot (minimale) reacties op uitingen nan volwassenen.
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Ook in het vooronderzoek ran Heim (1989, zie ook $

r.l) naar

de interactiepa-

tronen bii drie niet-sprekende kinderen bleek dat het gespreksverloop en de
gespreksinhoud in alle situaties sterk door de sprekende volwassene werd
gedomineerd. De kinderen lieten veel beurtkansen liggen en vertoonderr vooral responsief gedrag. Temiil sprekende kinderen van ongeveer drie iaar d in
staat zijn zowel hun eigen topics als die van hun gespreksparbrers uit te bouwen, bleken deze niet-sprekende kinderen van adrttottwaalf iaar oud hier duid"liik moeite mee te hebben. Tweederde van de gesprekstopics in de interactie
werd door de volwassenen geintroduceerd. De rol van de kinderen was voornameliik responsief; zij reageerden op de communicatie van de volwassenen,
veelal met minimale antwoorden aLs ja en r7ae.

2.1t

Taalvenrrerting

In de normale ontwi}il<eling verschiinen de eerste woorden zo rond de

eerste

veriaardag. Gesproken taal gaat een steeds belangriikere rol spelen in de communicatie (zie $ e.r). Kinderen die onvoldoende fi.rnctionele spraalnaardigheden kunnen ontwikkelen om te voldoen aan hun communicatieve behoeftes,

moeten leren commurriceren via vonnen voor Ondersteunde Communicatie
(zie $ r.3). Er is nog maar weinig bekend over het verloop van het taalontwikkelingsproces bii deze kinderen in vergeliiking met het normale ontwil:kelingsproces. Het OC-verwervingsonderzoek heeft zidr tot dusver vooral b.rtggetrouden met globale theoretische onder:werpen of problemen in de ontrrikkeling van niet-sprekende kinderen tot competente gesprekspartrrers (Gerber
& Kraat, rggz; Iacono, rggz; Nelson, rggz; Light, rgg7i Paul, 1997). De details
van het verwewingsproces ziin nog nauwelijks onderzocht. In de volgende
subparagrafen komt een aantal aspecten van de taalverwerving aan de orde: de
ontwikkeling van symbolische communicatie in $ 2.3.r, multimodaliteit als
belangriik kenmerk van ondersteunde communicatie in S z.r.z en ten slotte de
ontrnrikkeling van linguistisch complere communicatie in $ 2.3.3. Deze aspecten worden besproken vanuit het perspectief van het ontwikkelingsverloop bii
zowel sprekende als niet-sprekende kinderen.

2.j.1
In

Sytnbolische comruunimtic

g z.z hebben we gezien dat kinderen van ongeveer een iaar oud al goed

staat ziin tot intentionele commurricatie. Todr hebben

ai

in

op dat moment nog

nauweliiks gesproken taal tot hun beschikking om hun bedoelingen duideliik
te maken. Zii bevinden zich nog in de preslmbolische fase (vergeliik g z.r) en
gebruiken vooral allerlei conventionele signalen als reiken of het richten van
de ogen op een voorwerp om hun communicatieve doelen te bereiken. Deze
deiktische signalen ziin adequaat voor het communiceren over alle voorwerpen, personen en handelingen die aanwengziinof plaatsvinden in de directe
omgeving, dat wil zeggen iu het hier-en-nu. Als kinderen de behoefte ontrnikkelen om te communiceren over dingen buiten het hier-en-nu, hebben ze sym18
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bolen nodig: woorden, gebaren of andere tekens die referenten representeren.
Onder representationele symbolen verstaan we communicatieve signalen die
een stabiele referent representeren die niet verandert met de contort (Iverson,
Capirci & Caselli, 1994).
Er is wii veel onderzoek verridrt naar de woege ontrnikkeling van symbolische
corrmunicatie bij kinderen die zonder problemen kunnen leren spreken. De
eerste representationele symbolen versdriinen binnen de normale ontwilifteling ergens wanneer het kind tussen negen en dertien maanden oud is (Bates,
rg7gl. Ze vormen in feite een uitbouw en een verfiining rlan een systeem rnn
comrrrunicatie dat in de voortalige periode d bestond (Patrl, 19971. Geleideliik
aan komt de inhoud van de communicatiwe uitingen van de kinderen steeds
losser te staan van het hier-en-rru. Naar dit proces, dat nog iarenlang doorloopt,
wordt ook wel verwezen met de term decofierttnlisatie (Roelofs, 1998), Naar
de overgang van presymbolisctre naar symbolische communicatie bij iot g.
kinderen die niet in staat ziin om voldoende spraak te ontwil:kelen, is nog nauweliiks onderzoek verricht. Zii hebben representationele symbolen nodig in
andere comrmu:ricatievormen, zoals gebaren of grafische symbolen.
Sprekende kinderen bouwen langzaamaan een productieve woordensdrat op
doordat zii n hua omgeving woorden horen gebruiken en zich op basis van
de gebruikscontort een steeds beter idee vorrnen nan de betekenis van die
woorden. Vervolgens testeu zij hun idee€n over de betekenis uit door zelf met
die woorden hun commurricatieve intenties te uiten (Bloom & lahey, $j8;
Light, rgg7l. Kinderen die niet kunnen leren spreken missen deze testmogelijldreid waardoor de ontnrikkeling van het taalbegrip belemmerd is. Bovendien zijn zij voor de ontwikkeling van een productieve symbolensdrat afhankelijk van taalaanbod in andere commr.uticatievormen dan gesproken taal.
Vooral voor kinderen die via grafisctre spaboolsystemen moeten leren communiceren, kriigt het belang van vorrn en inhoud van het aalaanbod nog een
entra dimensie. Tersriil kinderen die leren spreken of gebaren in principe alle
woorden en gebaren die behoren tot hun actieve symbolensdrat op elk
gewenst moment tot hun beschikking hebben, is het gebruik van grafische
liik van het keruren van de betekenis van de
symbolen niet alleen
"Ar."k
symbolen, maar ook ran de verzameling symbolen die een kind door anderen
aangereilct l<riigt en die het op een bepaald moment beschikbaar heeft (tight,
1997). Grafische symbolen behoeven immers altiid een extern hulpmiddel als
een eenvoudige symbolenmap of bijvoorbeeld een apparaat met spraakuitvoermogelijkheden.
Behalve voor het opbouwen van een productieve symbolensdrat, is de toegankelijktreid van niet-gesproken communicatievormen voor niet-sprekende kinderen ook van belang voor het vergroten van de irrtroudeliike inbreng van deze
kinderen in de communicatie (vergeliik g z.z.zl. Romski en Sevcik (1993) noemen drie doelen die een ondersterrnd taalaanbod kan dienen: (r) het biedt de
OC-gebruiker een model van het gebruik 'nn het OC-systeem, (z) het zotgl.
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ervoor dat de OC-gebruiker ziet hoe de OC-symbolen in alledaagse situaties
gebruikt kunnen worden, en (3) het maakt duideliik dat het OC-systeem een
geaccepteerde manier van communiceren is.
2.3-2

Multimodaliteit

Multimodaliteit, dat wil zeggen het gebruik van versdrillende comrnunicatievorrnen door en naast elkaar om bedoelingen duideliik te maken, is een zeer
in het oog springend kenmerk van ondersteunde communicatie. OC is een
multimodaal proces waarbii de comnrunicatievormen sterk kunnen variEren
tussen individuele OC-gebruikers en tussen versdrillende interactiesituaties.
Het combineren van verschillende vormen, tegelijkertiid, (simultaan) dan wel
na elkaar (sequentieel), om een enkelvoudige boodschap over te brengen, komt
voor in de ondersteunde communicatie van volwassenen en kinderen (Light,
Collier & Parnes, r985c; Heim, 1989; Heim & Baker-Mills, 1996; Grove, Dockrell & Woll, 1996; Smith & Grove, rygg; Soto, 1999). OC-gebruikers kunnen
voor verschillende communicatieve boods&appen kiezen voor verschillende
communicatievormen, rnaar zii lcunnen ook vers chillende communicatievormen binnen 66nzelft1e beurt combineren. Wanneer dergeliike mtrltimodale
combinaties precies versdriinen in het ontwilil<elingsproces is tot nu toe onbe
kead (zie verder $ z.l.l).
Ook de communicatie van iorg. kinderen die leren spreken is in de presymbolische fase nog sterk multimodaal (vergeliik $ 2.3.r). En als kinderen steeds
beter leren praten, bliiven nonverbale communicatievormen de eerste iaren
nog een belangriike rol spelen ter ondersteuning of aanvulling van de inhoud
die via gesproken taal wordt overgebracht. Geleidelilk aan worden niet-gespro,
ken vormen edrter steeds minder gebruikt om zelfstandig betekenissen over
te brengen en gaan de gesproken uitingen een steeds prominentere rol spelen.
Bii motorisdr getrandicapte kinderen die niet goed genoeg kunnen leren spre
ken, spelen nonverbale communicatievormen in de preslmrbolische fase min
of meer dezelftle rol als bii sprekende kinderen. Multimodaliteit bliift bij hen
echter over het algemeen van essentieel belang; aftankeliik van hun motorische, cognitieve en linguistische capaciteiten, zullen wijwel altiid meerdere
vofinen een rol spelen bii het overbrengen van comrnunicatieve boodschap
pen.

Multimodaliteit speelt in de OC-taalver:wervingssituatie nog vanuit een ander
perspectief een opvallende rol. Niet-sprekende kinderen groeien op in een
waarin in de eerste plaats gecommurriceerd wordt in gesproken taal,
een communicatievonn die zij weliswaar teceptief kunnen leren beheersen,
maar die zif niet zullen kunnen gebruiken voor hun taalproductie. Het feit dat
in- en outputkanaal van elkaar verschillen maalilt deze sittratie firndamenteel
anders dan de taalverwervingssituatie bii sprekende kinderen (Light, ryg7l.
OC-interventieprogramma's gaan er over het algemeen van uit dat kinderen
een goed b*grrp hebben van gesproken taal en datzii bij het leren van gebaren
40
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of symbolen automatisdr de relatie leggen met woorden uit de gesproken taal.
Verondersteld wordt dan dat de receptieve taal de fimdamentele organisatie
van het linguistische systeem bepaalt (Von Tetzchner et al., 1996). Zelfs als
deze veronderstelling Hopt, dan nog is er niet zofiraar vanzelf een correspondentie tussen de twee systemen, maar zullen kinderen deze correspondentie
bewust moeten leren. Het is vooralsnog onduideliik hoe een kind de kennis en
vaardigheden ontwi}ftelt om de corespondenties rast te leggen tussen een
systeem voor receptie in de ene modaliteit en een systeem voor productie in
een andere modaliteit, beide met een verschillende woorden(symbolen)schat.
2.3.3

Linguistische complexiteit

In de aalver:wervingsliteratuur wordt nogal eens onderscheid gemaakt tussen
de symbolische fase en de linguistisdre fase (zie $ 2.r en $ e.1.r).Yanlinguis+ische commurdcatie zou pas sprake zijn als kinderen meer dan een elemeat uit

heuelftle linguistische systeem gaan combineren in een uiting. De eerste combinaties nan meerdere elementen ziin vaak nog multimodaal. Maar kinderen
die een gesproken taal verwerven gaan al gauw elementen uit de doeltaal com-

bineren in unimodale uitingen. Nonverbale vormen worden dan steeds minder gebruikt om proposities uit te dnrkken en dienen in toenemende mate uitsluitend paralinguistisdre of pragmatische firncties. Prolrcsities worden hier
opgevat ds de semantische basiseenheden van taaluitingen (zie verder $ +.p).
Ook Roelofs (rgg8) unjst erop dat nonverbale communicatierrormen vooral
belangriik zijn voor het produceren 'ran 66nelementsuitingen. In de overgang
naar de linguistische fase combineren kinderen vaak systematisch een verbaal
met een nonverbaal element om semantische relaties ttrssen de twee elementen uit te dnrkken. De eerste echte meerwoorduitingen verschiinen meestal
aan het eind van het tweede levensiaar en hun aantal neemt in het derde iaar
sterk toe. Ook het aantal gecombineerde elementen per uiting neemt in snel
tem1rc toe en de interne structuur van de uitingen gaat steeds meer voldoen
aan de grammaticale regels van de doeltaal. Anders gezegd: de linguistisdre
complexiteif van de communicatieve uitingen neemt toe.
Er is nog rnaar weinig bekend over de ontwik:keling van complexiteit bii nietsprekende kindererr. Zo weten we niet of hr.rn eerste combinaties bii voorkeur
multimodaal zijn, zoals bif kinderen die een gesproken taal verweryen, of iuist
unimodaal. Er is ook nog geen onderzoek verricht naar de manier waarop OCgebruikers verschillende vonnen - die al dan niet een hulpmiddel vereisen precies (leren) combineren om betekenis over te &agen. Het versdriinen van
unimodale complexiteit, dat wil zeggen binnen e6n bepaalde communicatie
vorul als gebaren of grafische sysrbolen, is w6l onderwerp ran studie geweest
bii versctrillende OC-onderzoekers (Udwin & Yule, r99o; Wilkinson, Romski
& Sevcik, rgg4; Grove, Dodsell & Woll, $96; Smith & Grove, 1999). Wilkinson en haar collega's (1994) toonden aan dat l.cinderen met een verstandeliike
handicap fl..ftiid 6;z - zo;z) hun symbolensdrat ran lexigrammen (abstracte
veel te zegen.
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grafische symbolen) gebruihen om complene structuren samen te stellen. De
kinderen imiteerden deze structuren niet, rraar produceerden ze spontaan.
Bovendien bleken de combinaties productie{, dat wil zeggen dat de kinderen
zelf nieuwe combinaties maakten met een zelftle basissymbool, biivoorbeeld
meer of groot De onderzoekers concludeerden dat er algemene principes van
aalontwikfteling ten grondslag lagen aan de symboolcombinaties.
Grove en haar collega's (rgg6) vonden ook sterke aanwijzingen voor creativiteit in de manier waarop jonge OC-gebruikers met cognitieve stoornissen (in
de leeftijd van ro;5 tot 16;ro) betekenis uitdruliten in hun meergebaaruitingen,
ofschoon de kinderen in deze studie niet ec-ht een gebarengrammatica leken te
verwerven. Udwin & Yule (rggo) bestudeerden de communicatieve ontwi}tceling van twee groepen kinderen met een cerebrale parese fl*"ftiid van 3;6 tot
9;8) over een periode van anderhalf jaar. Negentien kinderen kregen grafisdre
slmrbolen uit het Bliss-symbolensysteem aangeboden en veefien kinderen
gebaren uit het Britse Makaton Vocabular5la. Hoewel de Blissgebruikers een
groter aantal meerelementuitingen produceerden dan de gebarengroep, produceerden beide goepen vooral #nelementsuitingen. Het gebruik van meernam in de loop der tiid geleideliik toe.
Ten slotte is het ontstaan van unimodale combinaties onderzodrt bij dove kinderen van horende ouders en vormde daar aanleiding tot discussie over de rol
van het taalaanbod bii de ver:werving van complociteit (zie g e.r). Goldin-Meadow en Morford (rggo) conduderen op basis rnan hun onderzoelsgegevens dat
deze kinderen zonder gebarentaalaanbod een eigen taalsysteem ontwilil<elen
met meergebaaruitingen en dus bliik geven van een creatief en produaief taalvermogen. Volgens andere onderzoekers produceren dove kinderen zonder
gebarentaalaanbod alleen combinaties van een deiltisdr symbool met een
representationeel symbool (Gallaway & Woll, r9g4l.
De hierboven beschreven studies van Wilkinson et al., Grove et al. en Udwin
& Yrrle richten zich ook alledrie op de ontvrikkeling van complexiteit binnen
66n bepaalde communicatievorm. Een dergelijke benadering kan tot gevolg
hebben dat men op grond van de resultaten de mogeliik*reden van de kinderen
met betrekking tot complexiteit ondersdrat Temeer omdat van al deze kinderen gerapporteerd is dat zij gebruilorraken van verschillende communicatievornen. Als communicatieve boodsdrappen in termen van proposities
besdrouwd worden, kan de relatieve bijdrage van elke gebruilite vorm variEren.
Elkvan de gecombineerde vormen kan de getrele propositionele inhoudrran de
boodschap vertegenwoordigen, maar het is ook mogelijk dat elke vorm een verschillend deel van deze propositionele inhoud representeert. De manier waarop niet-sprekende kinderen gebruik leren maken van de mogelijkheden van

4

Voor een besclriiving'ran het Bliss.symbolensysteem, zie Van Balkom &

Welle Donker $gg4:r4,41, voor een beschrijving van Makaton, zie Beukehnan & Mirenda

Ir99z33l.
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liikt een essentieel
onderdeel uit te maken van hun verwerning ran elpressieve taalvaardigheden.
Meer kennis over deze verwervingsaspecten is van groot belang, zowel voor het
multimodaliteit om complexe proposities te vormen,

opzetten van goede intenrentieprogramma's als voor de selectie van individue-

le communicatietnrlpmiddelen en symbolen.
Een multimodaal perspectiefis ectrter tot nog toe niet gehanteerd binnen het
OC-verwervingsouderzoek. Er ziin wel enkele studies verricht naar het gecombineerd gebruik van gesproken taal en gebaren, zowel bij dove als bij horende
kinderen (Volterra & Iverson, 1995; Van den Bogaerde, zooo) en er zijn enige
gegevens bekend over de inhoud en struchnrr van bimodale proposities, combinaties van gesproken taal en grafisdre symbolen, bii sprekende kinderen. Zo
vond Smith (rgg6) in haar onderzoek naar het gebnrik van PCS-symbolenS
door sprekende Heuters voorbeelden rran meerelementtritingen in grafische
sycrbolen waarbij consistent een andere volgorde werd gebruikt dan in gesproken Engels. Bovendien waren er voorbeelden ran uitingen waarin kinderen
binnen een uiting grafische symbolen combineerden met gesproken woorden
met een andere betekenis. De inhoud van beide comrnunicatievormen, gesproken taal en grafische slnnbolen, was r/an belang voor de betekenis van het
geheel. Van den Bogaerde (zooo) vond in haar onderzoek naar de
van Nederlands en Nederlandse Gebarentaal (NGT) bij horende kinderen van
dove ouders diverse voorbeelden rran uitingen waarin elementen uit zowel het
Nederlands als de NGT gecombineerd worden en elk een eigen biidrage leveren aan de inlroud van de propositie.
Mogeliik heeft het gebrek aan belangsteling voor de multimodale aspecten
binnen het OC-vervrrervingsonderzoek te maken met de opvauing over het
ondersdreid tussen symbolisdre en linguistische communicatie die al eerder
werd besproken in $ z.r en ookhierboven aan de orde l$Iam. In de contextrran
ondersteunde communicatie betogen Blischak, Ioncke en Waller $ggZl dat de
meeste grafische s)'mbolen niet behoren tot een linguistisdr communicatie
systeem, omdat zij geen onderdeel uitrnaken van het lexicon van een nahl.ulijke taal. Indien grafisdre symbolen gecombineerd worden volgens de woordvolgorde ran de gesproken taal en de symbolen dus gehanteerd worden als
rsinen het woorden, dan zou men volgens deze auteurs kunnen spreken van
linguistisdre commnrricatie. In alle andere gevallen is er hooguit sprake van
een idiosyncratisdre syntaxis, die in meer of mindere mate lijkt op een
bestaand linguistisch systeem. Naar de mogeliike invloed van een taalaanbod
van taalvaardigmet meerelementsuitingen in OC-vormen op de
heden bii niet-sprekende kinderen is tot op heden geen specifiek onderzoek
verricht.
In dit proefsdrift ga ik ervan uit dat kinderen die in staat zijn om op een cre-

5

PCS staatvoor Picture Commurrication Symbols, een grafuch communicatie-

slrteem (zie voor een beschrijving Van Balkom & Velle Donker, ry94:tyl.
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atieve manier versdrillende communicatievoflnen te combineren en zo complexe proposities te vormen, bliik geven van een productief tadvermogen. Dat
deze linguistische vaardigheden kunnen leiden tot een idiosyncratische 's1mtaxis' doet niets af aan het bestaan van dat taalvermogen. Om recht te doen aan
de competentie van niet-sprekende kinderen kies ik er/oor om hun communicatierre productie te analyseren vanuit een multimodaal perspectief (zie verder
Hooftlstuk 4 en 6).

2.4

Sameuvatting en condusie

Kinderen die niet beschikken over functionele spraalonogelijk*reden lopen al

in het eerste levensjaar belangdike ontwikkelingsrisico's. De interactie tussen
ouders en het ionge kind verloopt moeizamer dan bii niet-gehandicapte kinderen, omdat het motorische gedrag van het kind moeiliiker te interpreteren is
en het kind de volwassene daardoor minder uitlokt tot reacties. Niet-sprekeu-

de kinderen laiigen vaak ook te weinig tijd om hun beurten te nemen en
besdrikken veelal niet over de iuiste middelen om adequaat te reageren op wagen waaflnee volwassenen proberen om communicatie uit te lokken. Een soepele beurtwisseling kan in deze situatie niet goed tot stand komen. Het aantal
verschillerrde communicatieve firncties dat niet-sprekende kinderen leren
gebruiken, bliift eveneens beperkt en voor het introduceren van nieuwe
gespreksonderwerpen kriigen de kinderen weinig gelegenheid van de volwassene. Over het algemeen besdrillcen de kinderen ook niet over de juiste
middelen voor het nemen van duideliike initiatieven in de interactie.
Niet-sprekende kinderen bevinden zi& in een bijzondere taalverwervingssituatie. De gesproken omgevingstaal is voor hen weliswaar meestal recepdef toegankeliik, maar de mogelijkheden om zelf gesproken taal te produceren ontbreken of zijn zeer beperkt Om de taalproduaie te activeren dient de vorm van
het taalaanbod dan ook aangepast te worden aan de individuele egressieve
mogelijk*reden. Volwassenen zullen comrrnrnicatie via niet-gesproken vorrrren
moeten modelleren.
Op het moment dat de behoefte ontstaat om te communiceren over dingen
buiten het hier-en-nu hebben kinderen met ernstige spraakstoornissen synbolen nodig in ondersteunende communicatievonnen. In tegenstelling tot de
ontwikkeling bii sprekende kinderen bliift de communicatie van niet-sprekende kinderen zidr kenmerken door het gebruik van versdrillende commurricatievormen naast elkaar, anders gezegd: hun communicatie bliift sterk multimodaal van karakter. Ze gebruiken niet alleen versdrillende modaliteiteu voor
receptie en productie, rnaar ook in hun uitingen zelfkan de uiteindeliike betekenis samengesteld ziin uit elementen die via verschillende vormen uiqedrukt
worden. In het laatste geval is er sprake van multimodale compleciteit.
Over de precieze rol die multimodaliteit speelt in de taalverwerving ran nietsprekende kinderen is nog veel onduideliik. Combinaties van meerdere ele
menten in een uiting ziin slechts onderzocht binnen een zelfde modditeit,
44
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zoals gebaren of grafische syrrbolen. Uit het sporadische onderzoek naar het
voorkomen van unimodale compleniteit in de aalproductie van ionge OCgebruikers blijkt dat meerelemenhritingen rnaar weinig worden geproduceerd.
Toch ziin er ook aanwiizingen gevonden dat kinderen creatief en productief
ziin in de manier waarop zii gebaren of grafische symbolen combineren in
complexe uitingen.

De twee belangriikste factoren die aan de stagnerende communicatieve ontwikkeling van niet of nauweliiks sprekende kinderen ten grondslag liiken te
liggen, zijn de interactiestiil van de volwassen communicatieparbrers van de
kinderen en een gebrek aan middelen voor de kinderen om zich goed duide
liik te maken. Kenmerkend voor de interactiestiil van volwassen communicatieparurers is dat zij weinigresponsicf ziinvoor de signalen die het kind uitzendt
en dat zij weinig gelegmheden sdreppen voor het kind om mee te doen in de
communicatie, onder andere door het kind te weinigtijdte geven om te reageren ofinitiatieven te nemen en om allerlei versdrillende communicatieve functies uit te dnrl<ken. De tweede factor die een rol speelt bij de stagnerende ontwiliilceling is het gebrek aan commrrnicatiemiddelen bii de kinderen. Kinderen
kunnen hun bedoelingen pas goed duideliik maken en het hele arseuaal aan
communicatieve functies uitdrulirken als ze toegong hebben tot de voor hen
iuiste middelen om zich te uiten. Dat betekent dat ni al op jonge leeftiid de

kriig.r, over individueel aangepaste communicatietrulp
middelen die vootzien ziin van een goed op het kind toegesneden vocabulair.
Om adequaat gebruik te leren maken van die hulpmiddelen hebben zij bovendten modellan nodtgrran ondersteunde communicatie en nonvocale communicatievormen. Dit is opnieuw vooral de verantwoorddkilreid van de volwassen
communicatieparhers, die zullen moeten zorgen voor een aangcpast taalmnbodwaainniet alleen gesproken aal aangeboden wordt, maar ook (complexe)
besdriliilcing moeten

uitingen in OC-vormen.
In het vorige hooftlstuk is in g r.] een kort historisch ovesidrt gegeven van de
manier waarop tot de iaren negentig in Nederlandse instellingen geprobeerd
werd de ontwilirkeling rnn niet-sprekende kinderen positief te beinvloeden. De
toenemende aandacht voor OC-hulpmiddelen en -technieken bliih nauweran de fimctionele communicatie van de kinlijks te leiden tot een
vorm
rran interventie die iuist die functionele
behoefte
deren. Er is
aan een
dageliilse commr:nicatie positief beinvloedt en erroor zorgfi. dat niet-sprekende kinderen meer invloed uit kunnen oefenen op hun omgeving. De informatie die ir het onderhavige hooftlstuk aan de orde is geweest vnist er op dat het
succes van communicatieve intenrentie vergroot zou kunnen worden als de
intenrentie zidr niet alleen ridrt op het versdraffen van communicatiehulp
middelen, maar een belangriik" plaats inruimt voor het trainen rfran llersonen
uit de sociale omgeving van het Hnd. Deze communicatiepartners moeten
leren hoe ze het kind voldoende gelogmlwfuT, kunnen bieden om te (leren)
commnniceren en hoe ze het ondersteund communiceren toegankaltjk ktmnen
veel te
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maken voor het kind door het beschikbaar stellen van een individueel communicatiesysteem en door zelf OC-votmen te gebnrikeu in hun communicatie
(Beukelman & Mirenda, rggzl. Met dit uiqangspunt werd het COCf-progranrma ontwiliil<eld dat in het volgende hoofilsttrk uitvoerig beschreven zal
worden.
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bij

niet-sprekende kinderen en de
inzichten over het normde verloop van de communicatieve ontwikkeling en de
taalverrrewing die in Hoof?lstuk z uitvoerig aan de orde zijn geweest, hebben
geleid tot de ontwil&eling van het programma Communicatiwe Orutwikkeling
van niet of nauwelijks sprekmdekinfuren mhun Comruunicodre Partnars, kortweg
het COcP-prograsma. De belangriikste vernieuwing van dit programma ten
opzichte van de vroegere vonnen van interyentie voor niet of nauweliiks spre
kende kinderen in Nederland is dat de intenrentie zich niet meer primair richt
op het niet-sprekende ldnd, ilraar juist op alle belanfiik communicatiepartners \xarr het kind.
Een van de inspiratiebronnen bii de ontwikfteling ran het COCP-programma
was het tweesporenmodel dat McNaughton en Light (rg8g) besdrriiven en het
door tight en collega's ontwilrrkelde protocol voor commuuicatieonderzoek bij
verstandelijk gehandicapte volwassenen (tight, McNaughton & Parnes, 1985)
dat op dit model gebaseerd is. In dit model speelt niet alleen directe intenrentie voor de OC-gebruiker zelf een rol, maar wordt vooral veel belang getrecht
aan het trainen ran belangriike personen uit de omgeving de OC-gebruiker, in
de Engelstalige literatuur aangeduid met de term,facilitatortraining.Deze voun
van interventie stamt uit Noord-Asrerika en is daar in de iaren ta&ug ontstaan
(Calculator, 1988; Beukelman & Mirenda, rggzl. Enkele uitgevoerde caseshrdies hebben laten zien dat facilitatorraining een positief effect kan hebben op
het 'evenwidrt' in de interactie (Calculator & Ludrko, 1983; Crlp & Carlisle,
1988; McNaughton & Ijght,1989).
In het COCP-programma laiigen communicatiepartrers instructie en begeleiding om de interactie met het niet-sprekende kind te optimaliseren en zo een
goede basis te scheppen voor de communicatieve en talige ontwi}il<eling van
het kind. Uiteindeliik moet het kind door de interventie leren om in verschillende sihraties en met versdrillende gespreksparbrers op een duideliike en
doeltreffende marrier te comrnuniceren. Het is expliciet niet de bedoeling dat
de ouders een verlengstuk worden van behandelaars err speciaal met hun kind
gaan 'oefenen'. Het programma is erop geridrt dat ouders en andere coillmunicatiepartrrers zo veel mogeliik met behoud rran hun persoonliike interactiestijl leren hoe zii de interactie met het Hnd kunnen optimaliseren en het kind
kunnen helpen om beter te leren communiceren.
Er ziin in Nederland de laatste i*eo verschillende programma's ontwik&eld
voor ouders vur kinderen met ontwi}&elingsproblemen. De Vereniging nan
motorisch gehandicapten en hun ouders (BOSK) publiceerde io t995 een overzidrt van twaalf gezins- en ouderbegeleidingsprogramma's (BOSK, 1995)
bedoeld voor kinderen met spraak-/taalontwikil<elingsstoonrissen, gedragsproblemen en/of verstandeliike handicaps. De meeste programma's richten zich

De resultaten van interactieonderzoek
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op het stimuleren van de totale ontwikkeling van het kind en besteden aandadrt aan de ontvrili:keling van communicatieve en t lig" vaardigheden als
onderdeel daarrran. Sledrts enkele programma's richten zic.h specifiek op de
spraak-/taalproblematiek, bij voorbeeld VI S ITE (Va, Balkom & GroenewegBrudonan, 1996). Het COcP-programma onderscheidt adr van deze programma's doordat het zich richt op kinderen met een over het algemeen ernstigere en complexere problematiek, hetgeen onder andere gevolgen heeft voor
de intensiteit en de duur van de bemoeienis. Een tweede belangriik verschil is
dat het COCP-programma zich niet alleen ridrt op ouders, ulaar op alle
belangrijke volwassenen uit de omgeving rran het ldnd. Een derde verschil met
de meeste programma's is dat het verbeteren van de communicatieve interactie en het stimuleren van de tadontwik&eling via OC-tedurieken het hooftldoel
van het programma zijn en dat alle activiteiten daarop gericht ziin.
In de volgende paragrafen zal nader worden ingegaan op de doelstellingen
($ 3.r), de opzet ($ l.z) en de globale inhoud ($ l.l) rran het CoCP-programma.
In de laatste twee paragrafen van dit hoofdsttrk wordt nog kort aandacht besteed
aan de versdrillende groepen deelnemers aan het programma en de manier
waarop het begin jaren 9o geinrplementeerd is. Zoals reeds gemeld is in g r.4
is een uitvoerige beschrifving van het programma eerder gepubliceerd in het
eindrapport van de evaluatie van de implementatie van het CocP-programma
(Heim & |onker, 1996) en in de handleiding van het prograrnma zelf (Heim &
fonker, ryg7\. Heim (rgg6) behandelt ook de theoretische achtergronden en de
wetenschappeliike inzichten waarop het programma gebaseerd is.

,.r

UiQangspunt en doelstellingen

Algemeen uitgangspunt van het internentieprogramma is dat communicatieve

vaardigheden zich ontwik&elen in interactie met volwassenen in alledaagse
nattrurliike situaties. Het commurricatieaanbod van volwassenen en de feedback die kinderen krijgen op hun eigen comrnunicatiepogingen vormen de
basis voor deze ontwili&eling. Iedereen die regelmatig met het kind omgaat,
speelt hierbij een meer of minder belangriike ro1. In dit opzicht sluit het programma goed aan bij de ecologisdre en functionele benadering die sinds de
jaren negentig steeds meer opgeld doet in de kinderreralidatie (zie g r.z).
Effectieve participatie in interactie is alleen mogelijk indien kinderen toegang
hebben tot een comrnunicatiesysteem dat zii productief kunnen gebruiken en
als communicatiepartrers de kinderen voldoende gelagenhndm geven om mee
te doen in de interactie (Beukelman & Mirenda , rggzl. Dit betekent dat de kinderen in alle voorkomende situaties gebruik moeten kunnen maken van communicatievormen die passen bij hun eigen sensorisdre, motorisctre en cognitieve productiemogeliikfieden (toegang) en dat ze van hun communicatiepartners ook de kans loiigen om mee te doen in de comrnr.rnicatie (gelegenheden).
Effectieve participatie betekent uiteindelijk dat er een balans is tussen beurten
en topicintroducties rran enerziids het kind en anderziids de volwassene.
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Het COCP-programma tracht de toegang tot communicatie te vetwezenliiken
door de selectie van een adequaat comrnunicatiesysteem voor ieder individueel kind en door aanpassingen in de fisieke omgeving die het comrnuniceren
vergema}&elijken. Een communicatiesysteem bestaat uit communicatiehulp
middelen pijvoorbeeld een map met grafisctre symbolen, een aandachthekfter
of een spraakuiwoerapparaat; zie Van Balkom & Welle Donker-GrimbrEre
(rgg+) voor een uitgebreid overzidrt van hulpmiddelen) en een op het kind
toegesneden vocabulair of symbolenschat. De interventie voor comrnunicatiepafiners in het COCP-programma is erop geridrt detzai leren hun interactie
rql en aalaanbod aan te passen aan de mogeliilheden van het individuele
kind. Dit betekent dat comrnunicatiepafl:rers leren om voor het kind te modelleren op welke manier het kan commuriceren via de commr:nicatievormen
die behoren tot zijn of haar eigen fysieke mogeliikheden. Bovendien leren zii
hoe zii het kind veel tiid en gelegenheid kunnen geven om communicatieve
benrten te nemen en hoe zii verschillende communicatieve firncties (zie $ z.z.zl
kur:nen uitlokJ<en.
Basis voor de instrtrctie en begeleiding van de communicatiepartsrers zifn de
zogenoemde partncrstrategieEn, trn liist met tien algemene manieren om commrrnicatieve interactie te stimuleren (zie Tabel 1-r). Deze liist werd opgesteld
naar aanleiding',ran de literatuur over de rol van communicatieparErers in OCinteractie waarran in het vorige hoof<lstuk een overzicht gegeven werd. De
strategieen ziin globaal onder te verdelen in drie categoriedn: responswf arjn
voor het (communicatieve) gedrag rran het kind (strategre€n 2 en ro), h,ansm
sclwppen voor commurricatie en comrnunicatief gedrag uitlokken (strategieen
r, 3, 4,5, 6 en 9) en communicatievormen en taal modelleren (strategiedn 7 en
8). Een cruciale strategie is het geven van voldoende tiid aan het kind om de
beurt te nemen door het verlengen van de beurtwisselingspauze (strategie 6;
vergeliik $ a.e.r). Een uitgebreide beschrijving van de tien partnerstrategie€n is
opgenomen in Bijlage D.
Tobel

j-t

t
2
3

De portnerstrotegin*n. Tren manteren otn intsractie te stimulerm.

Structureer de om gevi ng.
Volg de draad van het kind.
Stimuleer dat de aandacht gericht is op hetzelfde.

7

Schep kansen voor communicatieve interactie.
Venuacht communicatie die past bij het niveau van het kind.
Pas het tempo van de interactie aan (pauzeer).
Modelleer de communicatievormen die het kind zelf kan gebruiken.

8

Zorgvoor taalaanbod op het niveau van het kind.

I

Spoor het kind (stapsgewijs) aan ('prompten').
Beloon de communicatiepogingen van het kind.

4

t
6

IO
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Wanneer communicatiepartners de strategieen hanteren in de interactie met
het kind (gelegenheden bieden) en het kind over een adequaat communicatiesysteem besdrikt (toegang), dan zal het kind naar verwachting communicatieve functies die het al verwoflIen heeft frequenter gaan gebruiken en nieuwe
functies leren uitdruli:ken. Bovendien zullen de strategieen het kind helpen om
vaker en effectiever gebruik te gaan maken van de comrnunicatievormen die
behoren tot zijn of haar individuele communicatiesysteem. In het progmmma
worden vijftien verschillende communicatieve functies onderscheiden (zie
Tabel z-r en Biilage C) en negen communicatievormen (zie Bijlage B).

,t.2,

De opzet

Het COcP-programma bestaat uit vier hooftlonderdelen of fasen: onfutzoek
naar het communicatief functioneren, diverse ontwikkelingsaspecten en de
sociale omgeving van het ldnd, het vaststellen van doel ew pla.n voor de interventie, uiwoeringvan de interyentie en wahnticvan de interventie.
In elke fase worden een of meer stappen doorlopen. De fasm en de stappen ziin
weergegeven in het COCP-interrrcntierrrodel in Figuw 3-r. In dit model is tevens
te zierr hoe de versdrillende fasen en stappen met elkaar samenhangen. Het
model heeft een cydisch karakter. Op basis van uitvoerig onderzoek op versdrillende gebieden wordt een doel voor de intenerrtie bepaald dat vervolgens in een
concreet plan wordt uitgewerkt Dat plan vormt de basis voor de feiteliike interverrtie: het opbouwen van een adequaat individueel communicatiesysteerrr en de

begeleiding ran communicatieparErers. Een half iaar na het begin van de cydus
wordt de interventie ge€ralueerd op basis \xan een nieuw onderzoek. Dit nieuwe
onderzoek vormt tegelijkertiid de start rran een nieuwe interrrcntiecydus.

,.,

Korte bes&riidng van de inhoud

Defose Onfurzoek
Deze fase is bedoeld om door middel van een intenriew met de ouders, sdtrifteliike wagenliisten voor alle communicatiepartners en observaties in verschillende situaties een zo volledig mogelijk beeld te kriigen van het communicatief funaioneren en de communicatieve behoeften van het ldnd. Er vindt een
inventarisatie plaats van alle factoren die de comrrrunicatie belemmeren.
Stap r in het onderzoek is het verzamelen van achtergrondinformatie over het
kind zelf en de interactieomgeving. Via de communicatiepartners, de personen met wie het kind regelmatig contact heeft, wordt informatie ingewonnen
over het sociale en communicatieve functioneren van het kind. Verder worden
medisctre, psyctrologische, therapeutische en onderwiiskundige gegevens verzameld uit bestaande rapportages vim deskundigen. Ten slotte worden zoveel
mogeliik gegevens verzameld over de dageliikse activiteiten van het kind en
aspecten van de flrsieke omgeving die de comrnurricatie tijdens die activiteiten
bemoeiliiken en vergemakfteliiken.
5o
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-intarv entiemodel.

In Stap z vindt specifiek onderzoek plaats naar de ontvrriliil<eling, de cognitie,
het begrip van gesproken taal en de sensomotorische vaardigheden van het
Hnd. Deze onderzoeksgegevens vornen samen met de in Stap r verzamelde
gegevens over aspecten van de fysieke omgeving de basis voor het ontwikkelen
van een individueel communicatiesysteem (toegang tot communicatie).
veel te zewen
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Stap 3 bestaat uit videoobservaties van ongeveer een krvartier van de interactie
van het kind met ten minste twee versctrillende communicatiepafiners in ver-

schillende sihraties. Aan de hand van de opnames vindt een analyse plaats van
de commurricatieve functies en de communicatievorrnen die het kind gebruikt

en van de interactiestiil en het taalaanbod van de communicatiepartrrers.
Defase Doel en plan

Na afronding van de onderzoeksfase komen alle belangrijke communicatiepartners van een kind bii elkaar om gezamenliik een interventiedoel vast te
stellen (Stap 4) en de basis te leggen voor een interventieplan (Stap 5). Een
interventiedoel betreft het leren gebruiken van een nieuwe communicatieve
functie en/of een nieuwe communicatievorm of een toename van het gebruik
\ran een reeds verworsen firnAie of vorm. Nieuwe functies worden daarbii
geintroduceerd via een votur die het kind al gebruikt en nieuwe vourren worden geintroduceerd als een manier om al verwor/en functies uit te dn:kken.
Het interventieplan bestaat uit de geselecteerde functie, de geselecteerde communicatievorm(en) en door de commuaicatiepartrrers geinventariseerde gelegenheden waarin het kind de ten doel gestelde functie of vorm op een natuurliike manier kan ontwikkelen. Bovendien worden in het plan de partrerstrate
green vertaald in concrete aanwiizingen voor communicatiepartners om het
kind te stimuleren de ten doel gestelde funaie of vorm te (leren) gebruiken.
Ten slotte worden concrete afspraken gemaakt voor het realiseren van een
individueel comrnunicatiesysteem.
Groepsbijeenkomsten met alle communicatieparbrers worden ook gebruikt
voor algemene informatieverstrekking over het programma en geridrte
instructie aan de hand van videofragmenten over de verschillende communicatieve functies en communicatievormen die in het COcP-programma ondersdreiden worden en over de partnerstrategie€n voor het stimuleren van communicatieve interactie.
Defose Uitvoeing

In deze fase staat de interventie zelf centrad en vindt de feitelijke

ontwi]<rke-

ling, aanpassing of uitbreiding varl het communicatiesysteem plaats op basis
van de in de vorige fase gemaakte afspraken, evenals de ontwikkeling of aanpassing/uitbreiding van de slmrbolenschat Alle communi
s proberen in hun eigen situatie het kind te stimuleren om effectief te participeren in
communicatieve interactie en om de geselecteerde functie en commurricatievorm(en) te gebruiken. De concrete aanwifzingen in het interventieplan vormen hierbij de leidraad. Met een aantal conunrmicatiepartners worden een of
meerdere individuele begeleidingsgesprekften gevoerd aan de hand van een
video-opname tran henzelf met het kind. Daarnaast loijge, commurricatiepartrers instructie en begeleiding tiidens de groepsbiieenkomsten die bii elke
cydus terugkeren.
52
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Defase Evahmtie

Evaluatie rran het verloop ran de intenrentie vindt voor elk individueel kind
strrctureel elk half iaar plaats gekoppeld aan een herhaling van de onderzoeksfase (Stap r, a en 3). Tiidens een nieuwe groepsbiieenkomst komen de
effecten van de intewentie in de afgelopen periode en de resultaten van het
onderzoek uitvoerig aau de orde. De veranderingen in het communicatief
gedrag ranr het kind en de veranderingen in de interactiestiil van commurricatiepartners worden besproken aan de hand van video-opnames. Er wordt vervolgens een nieuw interventiedoel en -plan voor de nieuwe interventiecydus
besproken of het voorgaande plan wordt aangepast.

1.4

De organisatie van de deelnemers

De COCPdoelstellingen (zie $ 3.r) lunnen alleen bereikt worden indien de
communicatiepartners van het Hnd, zowel vanuit de thuisomgeving als varruit
de instelling, nauw met elkaar samenwerken. Deze samenrrerking vindt plaats
in communicaticgroepen, die bestaan uit alle belangrdke (volwassen) commr.rnicatieparhrers van het Hnd. De belangriikste commuricatiepartners in de thuisomgeving van het kind ziiu de ouders, maar ook grootouders en andere familieleden, wienden, oppassen of taxichauffeurs die hen dageliil<s rran en naar
sdrool brengen, kurnen deel uitmaken van een communicatiegroep.Varruit
de instelling behoren de groepsleiders, leerlcrachten, Hasseaassistenten en
ran het kind tot de communicatiegroep.
De verantwoordeliikileid voor de uitvoering en de co<irdinatie van het interventieprogramma ligt bii interdisciplinaire int+ruenticteanrs. Elk interventieteam bestaat uit de behandelend logopedist, de behandelend ergotherapeut en
de orthopedagoog die bii het kind betrokken is. De logopedist heeft een specifieke inbreng op het gebied rran commurricatieve interactie, taal- en spraakontwikkeling, ondersteunende commr:nicatievormen en -systemen en de selectie
van vocabulair. Deskundigheid op het gebied van de sensomotorische ontwik-

keling en mogeliikfieden en op het gebied van hulpmiddelen en aanpassingen
(verzekeren van toegang tot communicatie) wordt ingebradrt door de ergotherapeuL De deskundigheid van de orthopedagoog is esserrtieel vanwege de
belangriike plaats fie opvoedingsbegeleiding en -ondersteuning van belangriike communicatieparbrers inneemt binnen de doelstelling (verzekeren ran
voldoende gelegenheden tot commu:ricatie, zie $ 3.r).

j.j

De implementatie

Het COcP-programma werd in de loop van rggo ontwiliJceld en ranaf begin
r99r in een eerste versie toegepast bij drie kinderen van de aftleling Vroegbe
handeling van Reralidatiecerrtrum Heliomare in U/iik aan Zee. De verantwoordelijktreid voor de uitvoering en de codrdinatie lag in deze experimentele
fase bii de CoCP-projectgroep (zie $ r.+). Nadat het programma een i* Log
door deze projeagroep was uitgevoerd, werd rnrygz de organisatie en de uitveel te

zegen
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voering van het prognmma bii de eerste drie kinderen overgedragen aan de
in:rriddels samengestelde interdisciplinaire intenrentieteams van Heliomare.
Deze interventieteams startten eveneens intggz het prograrnma bij viif nieuwe kinderen. In de loop van 1993 werd het COCP-progBmma geimplementeerd in een tweede instelling voor kinderrerralidatie in Delft. In beide instellingen werden de logopedisten, ergotherapeuten en orthopedagogen waaruit
de interventieteams waren samengesteld, getraind door de orthopedagoog rran
de projecSroep.
Het implementatieproces, dat wil zeggen de overdracht van de uitvoering in
Heliomare en de invoering ran het prograruna in Delft, is in beide instellingen
nauwgezet vastgelegd en qrstmratisch ge€ralueerd. Onderuodrt is de mate \Maarin het programma is uitgevoerd volgens het ontwi}:kelde protocol en aan welke
voorwaarden biruren de organisatie voldaan moet ziin om het programma zoals
bedoeld te lannnen uitvoeren. Ten slotte maakte ook een onderzoek naar de so-

cialeraliditeitvanhetprogramma zelfen de methode om het programma in een
inste[ing te implementeren onderdeel uit van deze evaluatiestudie. De resultaten rran dit onderzoek zijn in 1996 gepubliceerd (Heim & |onker, ry961.

Uit het evaluatieonderzoek van Heim en fonker (rgg6) bliikt dat er veel
is voor het COCP-programma, vooral voor die onderdelen die zich
richten op instructie en ondersteuning van comrnunicatiepartrrers. Met name
het veelvuldig gebruik rran video-observaties en de gestrrctureerde analyse en

bespreking daanan worden als bijzonder zinvol erraren. Ouders en andere
belangriike volwassenen uit de omgeving van het kind rapporteren vrijwel zonder uitzondering dat het programma een positief effect heeft op de communicatieve ontwilitceling van hun kinderen. De beroepskractrten uit de instellingen
noemen als positieve punten de gestructureerde aanpak van het progr:unma,
het systematisch betrekken van de omgeving bif het programma en de gestructureerde samenwerking in de interdisciplinaire interventieteams. Hierdoor
worden relatief snel resultaten behaald in vergelijking met de wij geisoleerde
logopedietherapie die voorheen gebruikeliik was voor deze groep kinderen.
Sinds de afronding van het implemenhtieonderzoek in 1996 is_ de COCPinterventiemethode in zes andere grote Nederlandse instellingenb ingevoerd
via een implementatietraject dat wordt verzorgd door Revalidatiecentrum
Heliomare. Elk implementatietraiect duurt ongeveer een iaar en bestaat uit
een COCP-cursus voor logopedisten, ergotherapeuten en orthopedagogen van
de instelling van in totaal 3o contacturen, een training van twee of drie dagen
en werkbegeleiding aan de leden van de interventieteams bii de implementa-

6

Stichting Zorhove, Emiliusschool en Tylrylschool

in

Son, StMaartenskliniek

in Niimegen, Beatrixoord, Frins |ohan Friso Mytylschool en KoninHijk Instituut voor Doven
H.D. Guyot in Haren, Re'ralidatie Friesland, locatie Beetsterzlrraag, Revalidatiecentrurn De
Trappenberg in Huizen en Revalidatieceutrum leiipark en Mytylschool in Tilburg (afronding

in zoor).
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tie rran het programma bii twee niet-sprekende kinderen uit de eigen instelling. Verder worden op dit moment concrete plannen outrnrik:keld om het programma te gaan implementeren in enkele grote instellingen voor verstandelijk
gehandicapte kinderen.
Het effectonderzoek dat het onderwerp vormt van dit proefschrift betreft de
uitvoering van het COCP-programma bii de eerste drie kinderen in Heliomare, zowel in de intenentiefase in r99r als in de implementatiefase in tggz.
Het volgende hoolilstuk (+) is helemaal geruiid aan de onderzoekswagen, de
opzet en de analysemethode van het effectonderzoek. Meer informatie over de
inlruling en de uitvoering van het programma bij de drie onderzoekskinderen
is te vinden in $ 4.].2.

veel te zeggnyl
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Uit Hooftlstuk z is duidelijk gebleken dat niet-sprekende kinderen, vergeleken
met kinderen die een normale ontwilrrkeling doorlopen, vertraagd ziin in hun
communicatieve ontwili;keliqg en dat ook de ontrrili:keling van productieve
aalvaardigheden ranaf het begin emstig belemmerd is. In Hoofdstuk 3 werd
een interventieprogranrma geintroduceerd dat zich

ri&t

op de verbetering van

communicatie rran niet-sprekende kinderen, het C0CP-programma. Onderzoek naar de effecten van het COCP-programma op het communicatieve
gedrag van deze kinderen in interactie met volwassen sprekende parErers,
vormde de eerste algemene doelste[ing van deze studie.
Zoals beschreven is in Hooftlstuk 3 beoogthet COCP-programma het optimaliseren van de interactie tussen niet-sprekende kinderen en hun communicatieparurers. Belangriik hierbij is het streven naar een gelijhraardige beurtwisselingen een geliilaraardige verdeling van de tapictntroduaies. Om hun aandeel
in de comrrrunicatieve interactie te vergroten zullen niet-sprekende kinderen
bovendien vaardigheden voor symbolisclw communieafie moeten ontwi}:kelen.
Het accent van de effeastudie ligt dan ook op de beurtn'isselingspatronen, de
patronen voor het introduceren en uitwerken van gespreksondernerpen
(topics) en het al dan niet symbolische gebruik van versdrillende commurricatievormen door zowel het kind als de volwassene.
Het tweede algemene doel rnan deze studie is vooral descripief van aard: het
beschriiven uan de relaties ttrssen het multimodale karakterran onderster:nde
commr.rnicatie en het taalverwewingsproces bij ionge niet-sprekende kinderen
binnen het kader van dpdisdre sociale interactie. Ui$angspunt daarbii ziin de
versdrillende commurricatievormen zoals die in de interactie gebruikt worden.
Deze vormen zullen verder geanalyseerd worden in relatie tot (a) de prolnsitio
nele inhoud van communicatieve boodsdrappen, en O) het gebruik \xan repre
sentationele spabolen. Ten slotte zal de linguistische compleriteit rnan uitingen,
dat wil zeggen het gebruik rlan meer dan 66n elemerrt (woord, gebaar, grafisch
symbool, etc.) om een enkele propositie samen te stellen, beschreven worden.
Speciale aandadrt is er voor de waag of er in de taalontwi}Ice1ing rran niet-spre
kende kinderen specifieke aspecten aan te wijzen ziin die niet dfuect getraind
zijn, maar die het kind spoataan outwi}kelt. Als we in staat ziin aan te tonen dat
dergelijke aspecten daadwerkelijk bestaan, dan is er enig bewiis ran de productiviteit ran h* lingulstische systeem dat deze kinderen ontwikkelen. Hun taalverwendng wordt, zoals bii alle kinderen, geshrurd door hunverlangen omte communiceren, rrraar is tegeliikertiid bqerkt door hun fysieke mogelij}ilreden. Meer
kennis over de processen die een rol spelen bij kinderen die productierre taalvaardigheden veffierren via OC heeft niet dleen belangriike implicaties voor de
vonn en inhoud r/an rroege intenrurtie, maar kan ook consequenties hebben
voor onze theorie€n over de normale taalontwikJceling (vergeliik Hoofdstuk a).
de
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Het onderzoek waarvan hier verslag wordt gedaan, maakt gebruik van de prin.ipes van de conversatieonalyse (m). Binnen de conversatieanalyse bestudeert

men de manieren waarop conversatiepar.tners de interactie vorrrgeven via
beurtwisseling en de organisatie van gespreksonderwerpen. Deze interactie
kan ook nonverbaal zijn (Houtkoop & Koole, eooo).

4.r

Onderzoeksrrragen en hypothesen

Op basis van de algemene doelstellingen zijn de onderzoekswagen geformuleerd. De eerste onderzoekswaag (Q4 hangt direa samen met de effecten van
het C0CP-programma op de patronen van de beurtvrrisseling en de
ducties in de interactie:

A,

I-etdt lwt COCP-progrotntna tot synmetrische patroncn in dc com-

murdtatwve interrcti.e?
Zoals besproken in Hooftlstuk z, rapporteren besdrriivende studies naar dyadische OC-interactie atypisctre, asymmetrische gesprekspatronen. Kinderen
laten hun beurten vaak liggen en als ze hun beurt w6l nemen, dan hebben ze
vooral een reagerende rol. De twee hoofdhypothesen met betrekking tot onderzoelrswaagr njndat het COCP-programma zal leiden tot (a) meer symmrtrie in
de beurtwisseling en (bl ,*n symmetria in het bepolen van de gespreksondentterpen.
Er ziin verschillende aspecten die het gedrag van volwassene en kind kunnen
beinvloeden in dyadisdre interactie. De literatuur suggereert dat het gedrag
van de sprekende volwassene de communicatieve rol van de kinderen in meerdere opzichten beperkt in plaats van stimuleert (vergelijk Hooftlstuk e). Een
van de oorzaken die genoemd worden voor de asymmetrisdre interactiepatronen, is dat volwassenen de kinderen niet genoeg tiid geven om hun beurten te
nemen of om ondenyerpen aan te dragen. Een andere verHaring die gegeven
wordt, is dat volwassenen veel signalen van de kinderen niet opvangen en dat
de kinderen daardoor geleideliik aan steeds minder pogmgen ondernemen om
te communiceren. Naar aanleiding van deze gesuggereerde invloeden ridrt de
partnerinstructie binnen het COCP-programma zich vooral op het geven van
voldoende tiid aan het kind om te commurriceren en op het adequaat reageren
op het gedrag van het kind (responsiviteit, zie g 3.r).
Een kind kriigt voldoende tijd om te communiceren als de volwassene na de
eigen beurt net zo lang parrzeert tot het kind de beurt daadwerkeliik neemt.
Hieryoor ziin geen vaste normen aan te geven; de benodigde tiid om een beurt
te nemen kan versclrillen per ldnd, per parlrrer, per gespreksonderwerp, per
situatie. Het totale aanal pauzes en de lengte van die palrzes is op zichzelf niet
van belang. Van belang is slechts hoeveel pauzes effeclief ain, dat wil zeggen
gevolgd worden door communicatie van het kind.
Behalve het geven van voldoende tiid zou ook de mate waarin volwassenen reageren op het gedrag van het kind in de interactie rran invloed ziin op de com58
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municatieve ontwi}fteling van het ldnd. Volvvassenen die gevoeligninvoor de
signalen van hetkind en daar op een adequate manier op reageren worden ook
wel reryonsiafgenoemdVer:wadrt wordt dat volwassenen hun gedrag aan zullen passen door de inter-

ventie. Dit wordt uitgedrukt in de hlpothesen Hr.r en Hr.z.

Ht.t

De volwassetran la,ten na interventie meer pauzes toe dic gevolgd worden door comtnunicatre van ha kind;

Ht.z

De volwassenen zijn na intcrumtie responsiwer voor fu gedragingen

von het kind,, dat wil zegen zij produceren mesr reoctiebeurten,

De literatuur in Hoofdstuk z suggereert dat dergeliike veranderingen een
belangrijke voomaarde ziiu voor de verbetering van de communicatieve
vaardigheden bii niet-sprekende kinderen. Het gedrag van de kinderen 7zlden
ook veranderen als gevolg van de veranderingen in het gedrag van de volwassenen. Dit komt tot uiting in de volgende twee hlpothesen.
Ht.3

Dekitfuren zullen na interventie meer communieeren, fut wil zeggetu een

Ht-4

toename latan zien van hun communieatiarc beurten;

Dekinfuren zuilen na intervmtie meer gespreksondarwerpm introdudatwil zaryen mesr initiatwfteurt*n produmren.

anren,

De onderzoeksfase, voor of na de interventie, vormt in dit onderzoek dus de
onaJhankelijl,* v ariab ele. D e belangrij kste afiwnkelijke v ariab elan met betrel*ing
tot de bovenstaande hlpothesen ziin (a) de proporties communicatieve beurten (Hr.r en Hr.3) en (b) de proporties reactiebeurten van de volwassene (Hr.z)
en initiatiefbeurten rnan het kind (Hr.4). Voor de precieze definities van deze
variabelen en de manier waarop de hl.pothesen getoetst zijn, vennrijs ik naar
$

4.5r.

De tweede onderzoekswaag gaat over de effecten rlan de interyentie op de

lin-

guistische vaardigheden bii de ni+-sprekende kinderen:

a,

Lei^dtlwt COCP-progratnnt& tot

een

von taolvmrdighe-

don bij fu niet-sprekenfu kindcrm?

Om hr.rn biidrage aan de communicatieve interactie te vergroten, moeten kinderen niet alleen leren om hun beurten te nemen en om gespreksonderwerpen te initidren, maar ook om via symbolen te communiceren in vormen die
deel uimaken van hr.rn eigen individuele repertoire. Het CoCP-programma
richt zich niet op het direct trainen van linguistische en commurricatieve
vaardigheden bii niet-sprekende kinderen. De kinderen krijgen taegong tot
communicatievormen waaflnee zii in staat zijn hun communicatieve bedoe
lingen uit te dnrlsken. Deze toegang bestaat uit twee onderdelen. Ten eerste
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Lriigen de kinderen een adequaat individueel comrntrnicatiesysteem. Een dergeliik systeem omvat communicatiehulpmiddelen en vocabulair. Ten tweede
worden de communicatiepartners geinstrueerd om het gebruik van ondersteunende vonnen enhulpmiddelente modelleren, steeds \ranneer zii methet
kind communiceren (zie $ l.r). Dit betekent dat het progranrma ervan uitgaat
dat het gebruik \/an nonvocale communicatievormen door volwassenen een
voolwaarde is voor het gebruik van OC-vonnen door het kind. De verrrachting
is dat het COCP-programma zal leiden tot de ontrrikkeling van comrnunicatieve en linguistische vaardigheden bii niet-sprekende kinderen, dat wil zeggen
tot een toename rran het gebruik ytnrepresentationele symbolen, - in welke commuricatievorm dan ook - en de productie van proposities die uit meer dan een
element bestaan (complexe propositiesl. Bij onderzoekswaag Qz njn dan ook de
volgende hypothesen geformuleerd:

h*n

Hz.t

fu

Hz.z

gebruik van nonvoc,ala vorrnsn;
fukinfuren zullen na intententic meer represmtationele symbolen

volwassenen zull.en na interuentie een toena.me

zien in lwt

produceren;

Hz.j

fu kinfurm zullen na intarvmtie meer

cornpletce

propoities prod.uce-

Als adrtergrond bii het onderzoek naar linguistische vaardigheden bij nietsprekende kindeten zal een beschriiving gegeven worden van hun multimodale communicatie en van het multimodale aalaanbod van de volwassenen.
Het gaat hi".bii om vier aspecten:
r
de communicatievormen die gebruikt worden om proposities uit
te dnrliil<en;
z
de relatieve biidrage van elke gebruihe vorm aan de propositionele

]

inlnud;

de aanwezigheid van representotroruele symbobn in de vormen die

gebruikt ziin om een propositie uit te dnrkken;

4

de uitdnr}fting'ran meerdere elementen met versdrillende refe
renten binnen 66n propo sine (linguistisclw cornplacitaitl.

Om de twee onderzoekswagen te beantwoorden njra longitudinale gegevens
verzameld van drie niet-sprekende peuters in interactie met twee verschillende volwassenen, te weten hun eigen moeder en een begeleidster van de peuterspeelgroep waar zij alledrie naar toe gingen. In de volgende paragrafen van
dit hooftlstuk zal ik bespreken op welke manier de toetsing van de hierboven

geformuleerde hl.pothesen geoperationaliseerd is. Het onderzoeksdesign voor
deze studie komt aan de orde in $ 4.2. De criteria op basis waanftln de proefpersonen werden geselecteerd, worden besproken in $ +.1 Ook de geselecteerde proefuersonen zelf worden in deze paragraaf geintroduceerd. De veran-
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deringen in het communicatiwe gedrag werden bestudeerd aan de hand van
video-opnames. In g 4.4 worden de procedtues besctueven die gebruih werden voor de dataverzameling via video-opnanles, voor de selectie van videofragmenten voor de analyse en voor de transcriptie van dit materiaal. De
methoden die gehanteerd werden voor segmentering \xan de transcripten en
voor de uiteindelijke analyse van het materiaal in relatie tot de hlpothesen
komen aan bod in $ +.S. In de laatste paragraaf van dit hooftlstuk, $ 4.6, wordt
de betrouwbaarheid van transcriptie, segmentering en scoring besproken.
4.2

Onderzoeksopzet

4.2.1

Ovenvegingm vooraf

Er is tot nu toe nog nauweliiks onderzoek verricht naar de effectiviteit van OCinterrrcnties. Dit is niet echt verwonderliik als men de aanzieuliike hoeveelheid
methodologrsche problernen in aanmerking neemt die het opzetten en uitvoererr varr dergeliike studies met zidr meebrengL Een van de belangriikste knelpunten hangt samen met de grote heterogeniteit van de relatief Heine populatie van OC-gebruikers (Light, 1999). Ook de populatie van ionge kinderen met
CP en een ernstige dpartrie waar het onderhavige onderzoek zidr op ridrt is
relatief Hein en biizonder heterogeen. Zo nin er onder meer grote verschillen
in de aard en de ernst van de motorische en de cognitieve functiestoornissen
(vergelijk $ r-r). De Heine eu heterogene populatie maakt een groepsstudie met
een controlegoep onhaalbaar. Volgens Cohen (tgZZl zouden zowel de onderzoeksgroep als de controlegroep uit ten minste 6o kinderen moeten bestaan
om, uitgaande ran een onderscheidingsvennogen van .8o, middelmatige
effecten aan te kunnen tonen. Een van de oplossingen voor sterk heterogene
populaties is individuele matdring. Maar als de populatie tevens heel Hein is,
wordt het heel moeiliik om een controlegroep samen te stellen die op alle rele
vante rariabelen (leeftijd, geslacht, etiologie, slmptomatologre, etc.) gematdrt
is met de onderzoeksgroep. Gezien deze methodologisch complexe sittratie is
dan ook gekozen voor een zogenaamd longitudinaal wtthin-subjea design.
Binnen de traditie van het Hinisch wetenschappeliik onderzoek is een derge'

liik design

een goed en geaccepteerd altematiefvoor een groepsshrdie

in geral-

len waarin het onmogeliik is een grote enperimentele groep samen te stellen
met daarmaast een controlegroep \xan vergeliikbare proefrersonen.
Een longitudinaal within-subject drtign biedt de mogelifkheid om gedragsveranderingen te bestuderen door de variabelen die verantrroordeliik geacht worden voor deze veranderingen te introduceren en de effecten daarrran tegeliikertiid systematisch te obseweren (McReynolds & Kearns, 1983). Ook in
within-subject designs zijn er mogeliikheden om de interne validiteit van een
onderzoek zo goed mogeliik te waarborgen. Zo wordt de gebruikeliike controin het withinlegroep in groepsshrdies 'vervangen' door herhaalde
subjea design. Voordeel van deze orperimentele controle is dat elke proefrer-
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soon ziin of haar eigen referentie vormt. Gedragsveranderingen tijdens de
riode kunnen op individueel niveau gedetailleerd bestudeerd
worden, omdat het gedrag gemeten wordt gedwende alle fasen van het onderzoek. Door middel \ran een groot aantal meetpunten wordt het bii het ontbre'
ken van een controlegroep toch mogelijk om conclusies te trekken ten aanzien
van de effecten van interventie.
Het effirtouderzoekwaarover in deze dissertatie gerapporteerd wordt, betreft de
uitvoering rran een interrentieprogramma, het COCP-programma, zoals dat ook
in de werkeliike situatie geimplementeerd wordt door verschillende beroepskrac"hten met een verschillende achtergrond en een versctrillend kennis- en
vaardighedenniveau- Een voordeel daanan is dat de ecologische'nliditeit groot is
en dat de resultaten gemalifteliiker gegeneraliseerd kunnen worden naar de
interventiepraktijk onder verschillende omstandigheden. Het risico is dat er te
weinig controle is over de onaftrankeliike rariabele en dat er allerlei ercterne en
mogeliik verstorende rariabelen mede ten grondsl"g lrgg* aan de uiteindelijke
resultaten. hr een dergelijke sihratie is het belangriik om in elk geval zoveel
mogeliik te werken vanuit een duideliik en gedetailleerd rasSelegd protocol en
regelmatig te controleren of dit protocol nog wel gwolgd wordt Omdat het
COCP-progranuna \astgelegd is in een duideliik protocol (zie Hoofdstuk l) en de
uiwoering per kind systematisch is bijgehouden, is het mogeliik om bii het interpreteren van de onderzoeksrestrltaten rekening te houden met specifieke aspecran het programma bij de individuele onderten rran de feitelijke
zoelcskinderen. Bovendien is de implernentatie rnan het CoCP-programma in de
tweede helft ran de onderzoelcsperiode ook in een apart onderzoek uitgebreid en
systematisch geernalueerd (Heim & ]onker, 1996).

4.2.2

De opzet

De longitudinale opzet van de studie is weergegeven in Tabel 4-r. In de basemaanden njnzes meetpurten met in totaal negen opnames:
viff opnames met de moeders in de thuissituatie en vier opnames met de
linefose van zeven

groepsleidster in het revalidatiecentrum. Deze lange baselineperiode met herzi&t op de invloed van nafirurliike groei en gewer:ning

haalde metingen geeft

aan de testsituatie op het scorepatroon. Na de baselineperiode ziin er twee
hooftlfasen: de intewenticfase, waarin het programma uitgevoerd is door het
onderzoeksteam, en de implemmtatitfase,waarin het programma uitgwoerd is
door beroepskradrten van Heliomare onder supewisie van het onderzoeksteam. Tijdens deze twee fasen werden elke twee maanden opnames gemaalct
in beide situaties.
Om de interne validiteit van de studie verder te vergroten werd op kritieke pr.rnten (het eind van de baseline vlak v66r de erperimentele uitvoering, tussen
interventiefase en implementatiefase en aan het eind van de ondeaoeksperiode) een aantal metingen kort na elkaar uitgevoerd. In een periode van zes
weken na de interventiefase werden ran elk kind zes op&lmes gemaakt om een
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Tabel4-t

Opzet voor lwt otderuoekT

1Vt: thuisopname, Vc:

centruruoprlamo; tnsts betrffin

het cognitine niveou en hst tmlbegripsniveou).

datum
juni

baseline

f

opnamenummer

'9o

ulr

oktober

januari
interyentie

'9t

februari
maart
april
mei

iuni
f

ulr

augustus
september

ohober
november
december

postintewentie januari 'gz
februari
implementatie

maart
april
mei

juni

7

ln

rr

Vt

Vc

t2
Vt
13VtVc*
t4
Vt
rS

*

Vc
Vc

Vt

Vc

Vt

Vc

Vt

Vc

rSVtVc*
rSVtVc*

februari

Vc

roVtVc*

tl

januari '93

Vt

gVtVc

augustus
september
november
december

*

TVtVc
SVtVc*

juli

oktober

postimplementatie

3VtVc
4vc
5VtVc
6

tests

Vt

zVt

augustus
september
november
december

t

opnames

rg

20
Vt
ztVtVc*
zz
Vt

Vc
Vc

de oorspronkeliike opzet stond de start van de interrrentiefase gepland voor o}tober

r99o. In

de periode ran iuni tot ol:tober zouden drie baselineopuames plaawinden in beide situaties. Drie maauden na
de start van het project r'rr" de voor de opnames geselecteerde groepsleidster ontslag bii het raralidatiecentrrm.

Daarom werd de start van de intewentiefrse met drie maanden uitgesteld" In die periode vonden vier opnames

plaae met de nieuw geselecberde groepsleidster en twee extra baselinemetingen in de thuison:gerring.
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betrouwbaar beeld te krijgen ran het functioneren van kind en volwassenen voordat
de implerrrentatiefasevan strrt ging fttosttntmtmfbl. Aan het einde rnn de bestudeerde periode werd dezelftle procedure toegepast ftnstimpl,enwnturiel.
Teneinde bii het interpreteren ran de resultaten van de interactieanalyse rekening
te kunnen houden met algemene ontwili&elingsrrariabelen, werden het cognitieve

niveau en het begrip van gesproken Nederlands bii alle kinderen elke vier ilraimden getest door de orflropedagoog die deel uiumaakte ran het COcP-proiectteam
(zie $ r.4). De Reynell taalbegripstest (Bomers & Mugge, r98z) werd gebruikt als

instrrment voor het

b"p.l*

ran het taalbegripsnivearr Omdat het afrremen van

dezetest geen motorisdre ofspraalanaardig[redenvanhetkind eist, wordt dezetest
vaak gebruih bii motorisdr gelrandicapte niet-sprekende kinderen. Er werd
gebruikgemaaktvan de Engelse nonnen (leeftiidsequivalenten), omdatertentiide
ran deze shrdie geen Nederlandse nonnen besclrikbaar waretl
Het betrouwbaar testen van cognitieve en linguistische vaardigheden is bii
jonge motorisctr gehandicapte niet-sprekende kinderen gecompliceerd omdat
het prestatieniveau uitsluitend via observeerbaar gedrag kan worden bepaald
(Blischak, Loncke & 'Waller, agg7l. Ook in dit onderzoek werden we geconfronteerd met versctrillende problemen bij het testen van het cognitief niveau
ran de onderzoekskinderen. Er bestaat geen gestandaardiseerde Nederlandsalige test fie geschikt is voor kinderen met ernstige motorische stoornissen en
spraakstoornissen. De BOS z-3o (Bayley Ontwili:kelingsschden, Van der Meulen & Smrkovsky, 1983) was nog het meest geschikt Vanwege de ernstige
motorische handicaps viul de kinderen kon de motorische subtest echter niet
gebruiltt worden. Verder waren er ook problemen bij enkele items van de mentale subtest waarbij het kind motorische handelingen moet verridrten. Als het
ldnd duideliik de intentie liet zien om de gewaagde handeling te verrichten
(bijvoorbeeld door middel van ongecoiirdineerde handelingen of door het sturen \ran de handelingenvan de onderzoeker door middelvan gedifferentieerde
blilci&tingen),lo*g het betreffende item een positieve score.
Een andere categorie van problematische items bestond uit items waarbij de
handelingen van het kind gebonden worden aan een bepaalde tijdslimiet. Er
werd geprobeerd om de tiid die het kind nodig had om een handeling in te zetten te scoren in plaats van de tiid die het kind nodig had om de handeling volledig uit te voeren. Voor items die een verbale reactie vereisen, modrten de
kinderen ook andere communicatievormen gebruiken. Problematisch is in
deze gevallen dat de mogeliike reacties van het kind aflrankeliik ziin van het
vocabulair dat het kind beschikbaar heeft. Door de hier beschreven procedr.res
te hanteren kon het aantal niet te scoren items relatief beperkt blijven.
Ten slotte levert de BOS z-3o een mentale leeftiidscore met een bereik van z
tot 3o maanden. Omdat de bestudeerde periode in dit onderzoek zlz iaar
beslaat, moest een andere test geselecteerd worden voor kinderen die binnen
de onderzoeksperiode het plafond van de BOS z-3o bereihen. Gekozen werd
voor de Snijders-Oomen Niet-verbale intelligentieschaal met een leeftijdsbe-
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reik van

zlztotZ iaar

(Snijders et al., 1993). De SON bestaat uit viif subtests:

sorteren, mozaiek, combineren, geheugen en natekenen. Deze test werd
gebruikt voor een van de twee kinderen die het plafond van de BOS e-3o
bereililten in de onderzoeksperiode. Voor een ander ldnd, dat absoluut geen
manipulatieve vaardigheden bezit, konden slechts twee subtests van de SON
gebruikt worden (sorteren en getreugen). Op de laatste twee testtiidstippen
werd dit kind ook getest met de Leiter International Performance Scale
(Arttnu, 1952). Deze test bestaat uit matdringtaken en vereist slechts blildchtingwijzen als respons. Bii deze test, die in Nederland nauwelijks gebruih
wordt en niet is geEquivaleerd met de SON, neemt de mentale leeftiidscore bij
elk correct antwoord drie maanden toe.
Op grond van de hierboven vermelde problemen dienen de uiteindeliike testresultaten met de nodige voorzichtigheid geirrterpreteerd te worden. Op basis
rran de verkregen testleeftiiden kunnen slechts condusies getrok&en over de
ontrnikkeling die individuele kinderen in de onderzoelcsperiode doormaken.
De resultaten van de herhaalde metingen rran het algemene ontwi}&elingsniveau en het aalbegripsniveau zullen besproken worden in Hooftlstuk 7 in relatie tot de resultaten nan de interactieanalyses.

4.,

Proefrersonen

Aan het onderzoek hebben drie motorisch gehandicapte niet-sprekende meisies deelgenomen die werden geselecteerd op grond van de volgende criteriaS:
r
kalenderleeftijd bii het begin van het onderzoek z iaar;
z
medische diagnose: infantiele encefalopathie (cerebrale parese)
met als gevolg een spastisdre of dyskinetisdre tetraparese;
niet-sprekend, dat wil zeggen de spraak is ontoereikend voor
3
functionele communicatie ten gevolge van een gebrek aan
neuromlrsculaire controle over het spraakapparaat
visus toereikend voor de herkenning van grafisdre slmobolen
4
(foto's, plaaties, pictogrammen, Bliss-slmrbolen);
gehoor
toereikend voor het verstaan ran gesproken taal;
5

6

bereidheidvanouders/verzorgersomactiefaanhetonderzoek
mee te werken.

In Tabel 4,-z ainde belangriikste kenmerken van de kinderen in schema gezet.
In de volgende twee subparagrafen is adrtereenvolgens informatie te vinden
over de adrtergrond rran de kinderen en over de manier waarop voor deze drie
kinderen het CoCP-prograiluna werd ingevuld.

8
de

Aanvankeliik werden vier kinderen voor het onderzoek geselecteerd- Het vier-

kin(

een jongetie, vertrok echter enkele maauden na de start rran het project naar een

andere instelting. Hoewel veel moeite is gedaan, bleek het niet mogelijk binneu redeliike ter-

miin een nieuw kiad te vinden dat aan de selectiecriteria voldeed-
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4.3.1

,4cht*rgron dgegw ms proefp er s oncn

Karen onderging voor haar tweede verjaardag twee maal een zware operatie
aan haar heupeu. Na de eerste operatie was zii angstig, huilde veel en had eet-

en slaapproblemen. Zij is sterk overgevoelig in het mondgebied.

Karens
gedrag wordt door de psydroloog gekenschetst als autistiform.Zij maakt nauweliiks contact met de mensen om zictr heen, maakt meestal weinig geluid,
weinig gebaren en reageert nauwelijks op tot haar gerichte spraak. De eerste

drie keer dat zil getest wordt, reageert ze op geen enkel item van de Reynell
tadb.grpstest (zie verder $ Z.l). Hoewe1 haar spraak duideliik dysartrische
Tabel4-z

Algemene kanmerken van de d,rie proefpersonm' bij de start van htt onderzoek.

feeftiid

2;r'r

diagnose

infantiele
infantiele
encefalopathie encefalopathie,

2i4

2;6

infantiele
encefalopathie

lipkaakspleet (gesloten)

sensomotorisch

functioneren

visus

spastische tetraparese spastische tetraparese
Li>Re,
met athetose, matige
hoofdbalans, redelijk hoofd- en rompbalans,
functionele
enige handfunctie

ernstige spastische
tetraparese met
athetose, zeer slechte
hoofd- en rompbalans,

motoriek

geen functionele fijne

redelijke

geen

fijne
rechts

afi^,ijkingen

geen

afiuijkingen ;::::,,-ingen
bekend

bekend

gehoor

frequente

ontwikkelingsleeftijd2

r;3

r;4

r;3

taalbegripsteeftiid3

niet te testen (reageert
op geen enkeltestitem)

r;6

t;9

spraak

dysartrie,

oorinfecties licht perceptieverlies geen afiuijkingen
met geleidingsverlies hoge frequenties Li>Re bekend
(buisjes in augustus'9o)

ernstige

dysartrie,

gedifferentieerde gedifferentieerde
geluiden, brabbelen, geluiden, een
enige verstaanbare brabbelen
woorden

I

beetje

anartrie,
onverstaanbare
vocalisaties

De namen van de onderzoekskinderen zijn verzonnen. z Bayley Ontruikkelingsschaal, BOS z-3o (Van der Meu-

len & Smrkovsky, r983). 3 Reynell Taalontwikkelingstest (Bomers
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kenmerken heeft, kunnen haar motorische beperkingen onvoldoende verHaren waarom zii geen functionele spraak ontrui}rkelt. Ze produceert enkele verstaanbare woorden, vaak met een gesparuren stemgeluid. Karens gehoor is verscheidene malen getest waarbij geen permanent gehoonrcrlies aangetoond
kon worden. I(aren heeft een wii goede handfunctie rechts, zodat gebaren een
ouderdeel lqJnnen vorrnen rran haar communicatiesysteem.
De lipkaakspleet bij laura, die aI op ionge leeftijd werd gesloten, lijh geen
gevolgen te hebben gehad voor haar spraakontwilitceling. De diagnose 'ernstige dysartrie' is gebaseerd op onderzoek van de mondmotoriek indusief de
geluidsproductie. Hoewel de verwachting bii de start van het onderzoek is dat
Iaura wel enige spraakvaardigheden zou kunnen ontwi}:kelen, zalhaar spraak
k slechts verstaarrbaar ziin voor enkele zeer vertrouwde communicatiepartrrers. Uit herhaald audiologisch onderzoek is een licht perceptierrcrlies
voor hoge tonen naar voren gekomen, linls groter dan rechts. Haar gehoor
wordt, in combinatie met spraakafzien, wel voldoende geachtvoor hetverstaan
vau spraakgeluiden in een geluidsarme omgeving. Gezien haar handfirnctie is
de verwadrting dat laura enigszins zal kunnen leren gebaren. Voor het selecteren van qmrbolen op een communicatiehulpmiddel kan zii gebruik leren
maken van directe selectietechnieken.
YwtE heeft de meest emstige motorisdre beperkingen ran de drie onderzoelsskindereu- Zii heeft uitluiteud controle over haar oogbewegingen. Zii heeft geen
manipulatieve raardiglreden Verder is zij totaal anartrisdr en prodrrceert zii uitsluitend ongedifferentieerde ldankeu. Voor het selecteren ran synrbolen op een
commuuicatietrulpmiddel l<a" ,ii gebruik leren maken van aanwiizen door
middel van blilaichting. In de toekotmst zalzs mogelijk gebruik leren maken ran
te&nieken voor indirecE selectie, zoals coderen of scannen9. Yvette heeft een
normale visus en een norrnaal gehoor.
Zoals te zien is in Tabel 4-2, behalen de drie kinderen aan het begin lan het onderzoek vergeliikbare resultaGn op de algemene ontwikkelingstests. Hr.rn tesdeeftiideo ligge* 6&1tot ruim anderhalf iaar onder hun kalenderleeftiiden Dit wrist op
een lidrte achterstand in de cognitieve ontwi}il<eling. Het rrcrschil bii Yvette tussen

de scores op de algemene ontwikkelingstest en de taalbegripsffi kan te maken
hebben met de testproblemen die eerder in dit hoofdstuk besproken werden (zie
$ +.a). De Reynelltest is relatief gemakkeliik af te nemen vergeleken bij de BOS
waarin motorisdre en verbale raardigheden een prominentere rol spelen.

9

Coderen is eeu indirecte methode om symbolen aan te duiden door middel

van het selectereu yan codes besaande

uit combinaties

\ran bijvoorbeeld Heuren, letters,

cij-

fers, Iocaties die samen velwiizen naar symbolen. Bij scannen worden slmbolen een voor een

en/of per groep door een persoon of een apparaat pijvoorbeeld een lichtie) aangegeven en
hoeft de gebnriker slech* aan te geven wanneer het gewenste symbool geselecteerd is (zie
verder Van Balkom & Welle Dorker-GimbrBre, 199.4).
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De motorische beperkingen van de drie kinderen verschillen sterk in aard en
ernst, zodat verwac-ht kan worden dat ook de communicatievormen die de kinderen (gaan) gebruiken zullen verschillen.
Bii de start rran de gegevensveruameling bezoctrten de drie onderzoekskinderen
de afdeling Vroegbehandeling van Heliomare. Deze afileling bestaat uit drie the,
rapeutisdre peutergroepen met elk zes motorisch getrandicape kinderen entwee
leidsters. De kinderen loiig"t een speelleerprogramma om de algemene ontwikkelfug te stimuleren met daarin opgenomen individuele paramedisdre
behandelingen (fysiotherapie, ergotherapie, logopedie) voor gebieden die zwak
ontwil<keld zifn. Een orttropedag@g, die ook als leidster in twee groepen
optreedt, functioneert als codrdinator van de peutergroepen. Deze codrdinator
heeft als communicatiepartrrer ran de driekinderen deelgenomen aan de videoopftImes (zie $ 44.rl.De onderzoelcskinderen begonnen alledrie in de groep
jongste peuters die drie ochtenden per week van 9.oo tot re.oo uur biieenkomt.

Iaura maakte in ianuari r99r, bii de start ranr de interrrentiefase (zie Tabel 4-r),
de overgang naar de groep oudste peuters die drie hele dagen \xan 9.oo tot r5.oo
uur naar Heliomare komt. In septerrrber tggz gtngzri naar een rran de Heuter-

Hassen op de M1tyl Scholen Gemeenschap (MSG) gelieerd aan Heliomare. In
die maand werden de laatste opnames gemaakt van laura met de groepsleidster.

in septerrrber r99r over naar de groep oudste peuters en in ianuari
r99j naar de Heuteraftleling ran de MSG. Van haar dateren de laatste opnames
van december rggz. Ten slotte verbleef I(aren, \xanwege haar zeer traag verlo
pende ontnikkeling, de gelrele onderzoeksperiode in de groep iongste peuters
Yvette ging

van de afdeling Vroegbehandeling. In $ 4.5.j nl per kind een overzicht worden
gegeven ran de uiteindeliik gernaakte en geanalyseerde opnames.
De drie meisjes wonen bij hun ouders. Alle vaders hebben een fulltime baan.
De moeders van Karen en van laura hebben geen beaalde baan en de moeder
van Yvette werkt parttime. Omdat de moeders de meeste tiid met de kinderen
doorbrengen, niln zij gewaagd om als communicatiepar.tner mee te doen aan
de video-opnames.
4.3.2

Invulling v on het C O C P -progra?nrna v oor de ondctzoekskindsr en

Voordat het COcP-progamma rnan start ging, was het stimuleren van de communicatie voornamelijk de taak van de logopedist die enkele malen per week een

halfuw

aan elk kind kon besteden. Daarnaast werd in het kader van het stimu-

leren ran de algemene ontwikil<eling in de peutergroep aandacht besteed aan de
communicatieve ontwikkeling. Het COCP-programma ging in februeri r99r van
start voor de drie onderzoekskinderen (zie Tabel 4-r). In dez.e paragaaf wordt
voor elk kind besdreven wat de beginsituatie was en hoe het programma gedurende de ondesoeksperiode werd i"g"*rld. Deze informatie is afkomstig uit de
individuele communicatiestatus waarin per kind alle gegorcns worden beuaard
die voor de uitvoering ran het CoCP-programma verzameld zijn (zie $ ll).
Karen heeft bij de start van het interventieprogramma nog maar weinig van de
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in het COCP-programma onderscheiden communicatieve functies (zie

$

z.z.z

en Biilage C) vemvorven. Alleen de fimaies accepteren, protastaren/ofuijz*n en
kiezm gebruikt ze regelmatig in reactie op communicatie van de parErer. Haar
communicatieparErers vinden het moeiliik om Karens aandacht te kriigen en
te houden. Als belangriik algemeen doel voor Karen wordt dan ook geformuleerd datzii zou moeten leren meer gericht te zijn op haar communicatiepartners. Dit bliih ook uit de keuze voor de funaie aandacht voor dc partner als eerste interventiedoel. De commurricatieparErers gaan deze functie stimuleren
door te proberen oogcontact met Karen tot stand te brengen en te houden. Als
een logisch gevolg wordt voor de tweede interventiecydus in augustus r99r als
doel geformuleerd: 'het uitbouwen van oogcontact naar de functies beurtrwmen
tijdens een octivitsit en opmerlecn dat een activiteit onderbroken wordt'. Vanaf januari rgg2 wordt de aandacht in de interventie vooral gericht op het uitlokken
mn de funaie wagen onr ?in voorurerpfactivi*it mnwezig in fu onmidfullijke
omgeving Gedurende de hele onderzoeksperiode bliift in het algemeen het stimuleren van de comrrurnicatie een belangriik interrrentiedoel.
Om te commurriceren gebruikt Karen haar blikrichting en soms geluid of
spraak. Verder reilit ze vaak naar voorrverlren om duideliik te maken dat ze
gramma laiigt ,ii io
daar iets mee wil. In het kader van het
maart r99r een map met ongeveer veertig foto's van personen, voorwe{tr)en eil
locaties. De foto's worden zoveel mogelijk samen met Karen ingeplakt. Daarnaast laiigt zii zowel voor thuis als voor Heliomare een zogenaamde couununicatiebalk, een houten balk waarop twee grote ringbanden ziin gemonteerd
en die voor haar op tafel of op haar rolstoelblad geplaatst kan worden. In de ringen kunnen, in plaats van multoblaadies, naast elkaar vier sets kaarten met
foto's of plaaties gestopt worden. De kaarties kunnen afzonderliik weggeHapt
oftevoorsdrijn gedraaid worden, zodat naar wens een kaartie of een combinatie van een tot vier kaartjes tegeliik voor Karen zidrtbaar is. Eind r99r heeft
Karen in totaal ongeveer roo foto's tot haar beschikking. In de loop rran tggz
ziin pogingen ondemomen om I(aren enkele gebaren aan te leren.
De groepsbiieenkomsten over Karen werden biigewoond door haar ouders,
haar vier
s, enkele andere familieleden en therapeuten en groepsleiding ran Heliorure. De corrmrrnicatiepartrrers lcriigen zowel s&riftelijke
als mondelinge instructie en adviezen over het stimuleren van de communicatie. Vooral l(arens moeder is ook zeer actief bii het uitbreiden van de comen -balken met nieuwe foto's. In Tabel4-3 is te vinden hoeveel begeleiding de communicatiepallrrers van Karen individueel en in Heine
groepies hebben gekregen in de onderzochte periode.
Iaura heeft bij de start van het interventieprogramma in ianuari r99r de
meeste onderscheiden commr:nicatieve functies verworven, hoewel ze sommige biina nooit gebruikt. De commurricatievormen die laura kiest om de
firncties uit te drukken, zijn rraak zo onduidelijk dat zii niet goed begrepen
wordt Belangriik interventiedoel is dan ook dat zii leert haar bedoelingen dui-
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Frequentie van ind.ivid.wle begeleiding en begeleiding aan kleine groepjes corntnunicafiepartners per kind en

ptr

Karen

intarventiccyclus.

laura

Wette

12i4

1234

1234

moeder

3212

32

22

goepsleidster

32

32

4r

n u m m e r i nte

oe ntiecycl u s

2Z

individuele begeleiding
overige partners thuisomgeving
individuele begeleiding
overige groepsleiding of
therapeuten
begeleiding aan kleine
groepjes thuisomgeving
begeleiding aan kleine

6I

goepjes in Heliomare

deliiker uit te dnrkken. Voor de eerste cydus kiest de comrnunicatiegroep voor
de fimctie wogen otn een vooruerp/activiteit wict aanwezig in de onmidde$ijke
omgeving als belangriikste interventiedoel. Na het eerste half iaar inter:ventie
beheerst Iaura deze functie in redelijke mate. AIs nieuw interverrtiedoel wordt
dan gekozen voor informatie geven over ias/icmand niet aanwezigin de onmiddellijke omgating.Yerder is de uitbreiding van haar slmbolensdrat een belangriik
interventiedoel. In r99e, het implementatiejaar, blijft de interventie vooral
gericht op het uitbreiden van het vocabulair en het aanleren van strategr.€n
voor situaties waarin zij niet begrepen wordt.
Begrn r99r produceert lanrra ongeveer tien verstaanbare woorden en gebruilit
zii spontaarr zo'tt adrt gebaren. In het kader van het interventieprogranrma
lcriigt zii een commrmicatiemap met foto's van gebaren en voor$rerpen, pictogrammen en Bliss-symbolen. Verder kriigt zii diverse sittratiescripts, handzame kaarten met niet meer dara zo symbolen toegesneden op specifieke interactiesittraties (bijvoorbeeld eten, op bezoek gaan, spelen, helpen in dekeuken).
Zii kan de symbolen aarrwiizen met haar hand of wijsvinger. De communicatiemap heeft Iaura altiid bii zich in een tas die aan haar trippelstoel (een Heine rolstoel die zii methaarvoetenvoortbeweegt)hangt. In augustus r99r heeft
Iaura de beschik&ing over symbolen voor rl9 verschillende begrippen. Het
(aan)rnrllen van de map met nieuwe symbolen gebeurt zo veel mogeliik samen
met lan:ra , zodat zii het gevoel houdt dat het haar eigen hulpmiddel is. Toeters
7o
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voor in Heliomare, voor thuis in bed en voor haar trippelstoel zorgela ervoor
datzri in de diverse situaties in staat is mensen te roepen.
De vier groepsbiieenkomsten voor lanrra wordeu bezocht door haar ouders en
door therapeuten en groepsleidstersfleerkrachten van Heliomare. Op de vierde groepsbijeenkomst is ook een thuishulp aanwezig. De communicatiepartners krijgen zowel schrifteliike als mondelinge instructie en tips over het commrrrriceren met laura en haar hulpmiddelen. Ook ajnai steeds betrokken bii
het uitbreiden van de symbolenschat. In de loop van 1992 laiigt Iaura naast de
en de diverse scripts nog een aanwiiskaart met enkele honderden Bliss-symbolen. In de eerste halfiaarliikse interveutiecydus vindt de
meest intensierre begeleiding plaats, zoals te zien is in Tabel4-3.
Yvette gebnrikt bij de start van het interventieprogramma enkele communicatieve functies regelmatig en sommige andere firncties af en toe. Omdat een aantal functies wel reagerend gebruikt wordt, miur nauweliiks spontaan, is een
belangnik algemeen doel in het begin ran het COCP-pro$amma het leren
meer initiatiefte nemen. Er wordt gekozen voor de functies wagen om aa.nfucht,
initiottef en wegetu om htilp, rerctie. Na een half jaar laat Yvette deze functies
regelmatig zien en voor de tweede cydus wordt gekozen yoot wogen otn voorwerp/rctiviteit ni.et aanwezigin de onmi&lli,ikn, omgaing. In maart rggzkomt het
accent te liggen op het stimuleren ran het gwsruvon informatie over iets/iemand
niet mnwezigin dc onmiilelliika omgewng.lneerste instantie als reactie op communicatie van de partner en een half iaar later iuist als initiatief. In de zomer
\xan r99r leert Yvette 'ja' en 'nee' aangeven door middel ran syrnbolische blikrichtingen.
Yvette tsiigt al snel in r99r een communicatiemap met foto's en plaatjes en
een doorkijluaam met in eerste instantie sets van vier foto's voor versctrillende
situaties (op elke hoek van het raam een foto). Na ongeveer een half iaar worden de foto's
met Bliss-slmbolen. Ze laiist op dat moment ook
een aantal Bliss-symbolen voor algemene b.gripp.o (stoppm, helpen, ntaer,
andersl. Yvette selecteert symbolen door middel van haar blilaidffng. Eind
r99r wordt gestart met een tweestapsselectie door middel van Heurcodering.
Om een syrrbool te selecteren, moet Yvette eerst naar een groepie symbolen
op het doorkijkraam kiiken waarna ze door het kiiken naar een bepaalde Heur
op het raam aan kan geven welk symbool uit het groepie ze bedoelt. Halverwege r99r heeft ze de besctrikfting over een Heine 70 hgnppen. Er is een
doorkiikra:rm voor thuis en een voor Heliomare. Voor thuis lciigt ze meteen
een toeter, later ook voor in de wandelwagen. Foto's en symbolen voor het
doorkiikraam worden thematisch bewaard in een brki.. In de tweede helft van
tggz lciigt Yvette een nieuwe grotere commurricatiemap met enkele honderden symbolen die geordend ziin in adrt thematische categorie€n.
De groepsbiieenkomsten rond Yvette werden bezocht door ouders, grootouders, thuishulp en groepsleiding en therapeuten van Heliomare. Een overzicht
ran de begeleiding aan communicatiepartrers is te vinden in Tabel4-3.

veel te zeggen

7r

Hrr

COCP-uFFEcroNDE RzoEK
De effectstudie ran dit proefsduift
die in

ri&t zi&

op de toetsing van de hypothesen

g

4.r geformuleerd werden en die vooral samenhangen met de algemene
doelstellingen van het COCP-programma (zie Hooftlstuk 3). In hoeverre de
individuele interventiedoelen die in deze paragraaf werden besproken in de
loop van de interventie bereikt worden, vorrnt niet rechtstreeks ondervrerp rran
deze studie. In Hooftlstuk 7 zullen de resultaten van de interactieanalyse wel
globaal besproken worden in de context van de hier besproken individuele interventiedoelen en het verloop van de interventie bii de drie onderzoekskinderen.
4-4

De onderzoeksgegevens

4.4.1

Gegettmnteru,atneling

Voor het onderzoek ziin elke twee maanden video-opnames gemaakt van de
drie kinderen met hun moeder en met een begeleidster tran de therapeutische
peutergroep in Heliomare. De drie kinderen werden in Heliomare steeds met
dezelfcle begeleidster gefitmd.
Er waren versdrillende overwegingen om niet alleen opnames te maken met
de moeder, maar daarnaast ook opnames van de drie kinderen met eenzelftle
andere communicatiepartrrer. Ten eerste wordt een representatiever beeld verkregen van het communicatieniveau van de kinderen warureer het gedrag
geobserveerd wordt in twee situaties en met twee verschillende communicatiepartners. Dit komt de generaliseerbaarheid van de resultaten ten goede. Ten
tweede richt het COCP-programma zich op 6lle belangrijke communicatieparhrers rond een niet-sprekend kind en niet alleen op de therapeuten en leerkrachten in het cent:um of alleen op de ouders. Als we kunnen aantonen dat
de parErerinstrrctie niet alleen positieve veranderingen bij de moeder teweegbrengt, maar ook bii een tweede paflner die een minder intensief contact heeft
met het ldnd, neemt de validiteit van de resultaten toe. Hetzelfde geldt
uiteraard voor gedragsveranderingen bii het kind. Door opnames met een
tweede volwassene te analyseren, kunnen we achterhalen in hoeverre de kinderen veranderingen in hun gedrag generaliseren naar andere parbrers en
andere situaties. Deze generalisatie vormde iuist bii de woegere vorrnen van
interventie een probleem (vergeliik $ r.3 en $ z.+). Ten slotte biedt de keuze
voor #n communicatiepartner die met alledrie de kinderen gefilmd wordt de
mogeliikheid om te analyseren in welke mate het interactiegedrag van deze
begeleidster bij de drie kinderen overeenkomsten en versdrillen vertoont.
De opnames met de moeders vonden plaats bii de kinderen thuis en de oprumes met de groepsleidster ziin gemaakt in een rustige hoek van de speelruimte van de therapeutisdre peutergroep in het reralidatiecentrum. In beide
situaties is de interactie gefilmd tiidens *ri rpel Er waren geen restricties met
betrelitcing tot spelmateriad of activiteiten. Alle betrok&en volwassenen zijn
vooraf volledig geinformeerd met betrekking tot de doelstellingen en de procedures van het onderzoek. De informatie die verstrelct werd over het inter72
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ventieprogramma was echter beperlit. De ouders is verteld dat hun kinderen
gramma gericht op verbetering
zouden gaan deelnemen aan een
van de alledaagse communicatie en dat dit programma zou bestaan uit indivirtrers, groepsinstnrctie, de
duele begeleiding voor volwassen
verstrelcking van individuele comrnunicatiesystemen en individuele interventieplannen voor ieder Hnd. Er is vooraf geen infonrratie gegeven over de precieze introud van deze onderdelen. Evenrrrin is medegedeeld welke aflrankeliike rariabelen precies onderzocht zouden worden.
Voor alle opnames is gebruikgemaaktvan een videocamera (Panasonic M7) en
een losse microfoon. Om de situatie zo min mogelijk te beinvloeden, was tiidens de opnames geen obseruator aanwezig. De onderzoeker/camerawouw
rd. Bij een aanverliet de ruimte nadat de camera was opgesteld en
kamer
monitor
in
een
aangrenzende
is
gebruikgemaalit
van
een
opnames
tal
om va.n daaruit het opnameproces in de gaten te kunnen houden.
Gezien de inhoud en de doelstellingen van dit onderzoek was het van groot
b"l*g dat de bewegingen en de gezidrtsuitdnrkkingen van zowel het kind als
de volwassene goed in beeld gebracht werden. Er is gebruikgemaalct rran twee
versdrillende opstellingen voor de communicatiepartners. Volgens de eerste
methode zitten volwassene en kind in een hoek van ongeveer 3o graden ten
opzichte van elkaar en staat de camera recht tegenover deze hoek opgesteld. Bii
de tweede methode zitten kind en volwassene redrt tegenover elkaar en is een
spiegel opgesteld naast het kind. De camera wordt achter de volwassene en
tegenover het kind en de spregel geplaatst. In het laatste gerral wordt de volwassene dus indirect gefilmd via de spiegel. Deze methode is gehanteerd bii
de opnames van Yvette vanaf opname 8 (zie Tabel 4-r). Vanaf dat moment
maakt Yvette bii het corrmuniceren gebruik ra:r een doorkijkraam van plerdglas. Dit doorkiflaaam bevindt zich recht voor haar op haar rolstoelblad. De
volwassene moet rectrt tegenover haar zitten om het bEkrichtingy"iizen naar
objecten eu plaaties op het doorkiikraam goed te kunnen interpreteren. De
spiegel is ook gebruikt bii een aantal opnames van I(aren met haar moeder. In
die gevallen is gekozen voor een positie van de volwassene recht tegenover
Karen om het oogcontact te bevorderen.
Zowel thuis als in het centrum zijn de kinderen steeds gedurende zo minuten
gefilmd. Zo kort mogelijk na de opname, en in elk geval op dezelftle dag, werd
de gemaakte opname teruggekeken samen met de volwassene en werden aantekeningen gemaakt van relerante conte:rtgegevens die niet direct op de band
te zien zijn (bijvoorbeeld als het kind de blik ridrt op een voorwerp of locatie
buiten beeld). Deze contentgegevens vonnden een aanvullende inforrnatiebron
bii het transcriberen van de opnames (zie $ +.+.e). Verder is direct na elke
opname door de gefilmde volwassene op een standaardformulier vastgelegd in
hoeverre de opgenomen interactie representatief was voor de normale all+
daagse interactie tussen de volwassene en het kind. In Bijlage E zijn de rragen
van het ervaluatieformulier opgenomen evenals een overzicht van de arrtwoor-
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den. Uit dit overzicht kan gecondudeerd worden dat de gefilmde interactie
parbrers de representativiteit van de opnames over het algemeen als redeliik
tot goed beoordeelden, hoewel ze in de meeste gevallen iets meer hun best
hebben gedaan dan ze normaal zouden doen in de interactie met het Hnd.
4.4.2

Transcripti.e

Van elke video-opname werd vijf minuten interactie volledig getranscribeerd
door een linguistisch geschoolde onderzoel<sassistent. Van zowel kind als volwassene werden de volgende gedragingen zo precies mogeliik genoteerd:
spraak en vocalisaties, btlsichtingen, gebaren en handelingen, selectie van
grafisdre symbolen op het communicatiehulpmiddel, lichaamshoudingen en
gezidrtsuitdruklcingen. Al deze gedragrngen wotden in de breedste zin
beschouwd ds mogeliik relevant voor communicatie. De gehanteerde transcriptieregels ziin ontwikkeld door Heim (rg8g) op basis van het systeem van
tight (rg8S). In een vooronderzoek (zie $ r.l) werd dit transcriptiesysteem
getoetst op bruikbaarheid en betrouwbaarheid. Voor de onderhavige interventiesflrdie ziin enkele aanvullingen aangebractrt in het eerder ontwikkelde transcriptiesysteem om het geschilit te maken voor gebruik bij jongere kinderen.
De hier gebruikte transcriptieregels ziin vastgelegd in het Cofuboek COCPonderz,oek

(Heim, zooo).

Met het materiaal rran het vooronderzoek werd, als onderdeel van de toetsing
van het transcriptiesysteem, een schatting gemaakt van de samplebetrouwbaarheid, dat wil zeggen de mate waarin de interactiesamples nan tien minuten representatief waren voor de interactie in de gefilmde situaties en met de
gefihnde interactiepafiners (moeder, logopedist, Hassenassistent). Voor deze
schatting werd elk transcript in twee€n gesplitst en werd de scoring van de eerste viif minuten vergeleken met de scoring van de trreede viif minuten (splithalves-reliabilityl. De versdrillen tussen de scoringen van de beide helften werden op zes variabelen voor alle acht beschikbare transcripten en voor zowel
kind als volwassene op statistische significantie getoetst. De verschillen tussen
de scoringen waren over het algemeen Hein en slechts negen van de 96 verschillen bleken significant te ziin. Deze significante verschillen zaten op twee
na in de transcripten met de logopedist en waren daar willekeurig verdeeld
over de drie kinderen. Op basis van deze toetsing werd de condusie getroklcen
dat de representativiteit van samples van viif minuten ruim voldoende is (zie
voor een uitgebreide beschrijving van deze toetsing Heim, 1989). Voor de
onderhavige sttrdie is dan ook, mede gezien de enorme tijdsinvestering die
gemoeid is met de transcriptie van dit soort materiaalro, gekozen voor een
samplegrootte van vijf minuten.

ro

Om een minuut interactie volledig te transcriberen is gemiddeld drie uur

nodig. Dit betekent voor eeu transcrip van vijf minuten lergte in totaal rS uur. Voor dit
onderuoekwerden in toaal rrr tanscripten gemaalt (zie
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Van elke band is aan de hand van een duideliik omschreven procedure een
fragment geselecteerd ten behoeve van transcriptie en analyse. AIle banden
werden eerst gekopieerd en voorzien van een tijdcode in uren, minuten, seconden en beeldjes (e5 per seconde). Elke opname begint met enkele seconden
zwart beeld. De transcriptie begint precies viif minuten nadat de teller een
volle minuut aangeeft. Het transcript eindigt exact vijf minuten na het startpunt. Indien er in het geselecteerde fragment sprake is van technische proble
men (slechte geluids- en/ofbeeldkuraliteit of een rran de pailicipanten is meermaals gedwende langere tiid buiten beeld), of wanneer er verstoringen ziin
van de 66n-op#n interactie (biivoorbeeld door bemoeienis van een derde persoon), of wanneer het eerste fragment om wat voor reden dan ook duideliik
niet represeutatiefis, werd het tweede fragment van viif minuten geselecteerd.
Als dit fragment evenmin gebruikt kon worden virnrvege verstoringen, is het
eerste fragment van viif minuten zonder verstoringen na een opwarmperiode
van enkele minuten geselecteerd. De transcriptie start in alle genallen bii een
volle minuut op de teller.
Omdat de opnames in het reralidatiecentrum gemaalr;t werden in een nrimte
waar tegelijkertijd andere kinderen en volwasseneu aanwezig waren, konden
in die situaties verstoringen van de dpdisdre interactie niet dtiid worden voorkomen. Communicatie ttrssen (een van de) participanten en een derde persoon werd samengevat weergegeven in het transcript en uitgesloten van analyse. Om er zeker van te ziin dat elk transcript precies viif minuten dyadische
interactie vertegenwoordigt, loopt de transcriptie in deze gevallen precies
zoveel langer door als de verstoring geduwd heeft (zie Heim, aooo).

4.5

De analysemethode

De analyse van de gesprekspatronen (onderzoekswaag r) en de analyse van de
taalraardigheden (onderzoekswaag a) vond plaats op basis ran de transcripten
van de videofragmenten ran viif minuten. Communicatie is in dit proefschrift
gedefinieerd als de uiffisseling van informatie in de breedste zin van het
woord door middel van intentionoel gedrag dot gricht is tot wn anfure persoon
(zie Hooftlstuk z). In g 4.5.r zullen de hypothesen bii onderzoekswaag r verder
geoperationaliseerd worden en zal uitgelegd worden hoe de analyse heeft
plaatsgevonden. Het gehanteerde model voor de analyse rran de gesprelcspatronen is eeu aanpassing van het coderingssysteem van Light (rg8S). Hetzelf
de model werd eerder gebruilit in een vooronderzoek (Heim, 1989). 5 4.5.2
bevat de operationalisatie van onderzoekswaag z en de analysemethode die
voor de beantwoording van deze waag gebruikt is.
4-5-1

In

$

Cofuring von fu gesprekspatrotwn ( onfuru,oekswmg

t

)

z.a.r van dit proefsdrrift is uitvoerig aandadrt besteed aan de beurtwisse

ling ds belangriik structuurversdrijnsel binnen conversaties. In een

even-

wichtig gesprek nemen beide deelnemers ongeveer evenveel communicatieve
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beurten. Om de hlpothesen bii onderzoeksvraag r te operationaliseren dient
allereerst het begrip comtnunicotiwe beurt eenduidig gedefinieerd te worden.
Een communicatieve beurt is gedefinieerd als 'intentioneel communicatief
gedrag gericht tot de partner'. Voor het identificeren rran comrnunicatieve
beurten werd een aantal criteria vastgesteld. De volgende gedragingen worden
beschouwd als intentioneel en communicatief
r
het selecteren van symbolen van een communicatiehulpmiddel
(directe selectie of scanning ran symbolen);
z
gebaren indusief wiizen, knikken of schuddeu met het hooftl,
conventionele gebaren, pantomime of idiosyncratische gebaren
die consistent gebrui}:t worden of eerder geleerd werden voor
symbolisch gebruik, en handelingen die doelbewust geridrt ziin
tot de partrrer;
spraak, geluid ofverbalisaties die te interpreteren ziin (ook een3
duidige spraakbewegingen zonder geluid) ;
vocalisaties in combinatie met oogcontact met de parlrre4
4
het ridrten van de blik op ftiiken naar) een object of activiteit in
5
combinatie met oogcontact met de parbrer;
6
vocalisaties in combinatie met handelingen (aanraken of vasthouden nan, wiizen of reiken naar een obiect);
langer dan r seconde kiiken naar een obiea ofhandelingen in
7
combinatie met vocalisatie;
I
langer dan r seconde een opvallende gelaatsuitdnrkking in combinatie met oogcontact met de partrrer.
Deze criteria ziin in het Codeboek COCP-onfurzoek (Heim, aooo) zeer gedetailleerd uitgewerkt, waarbij tevens is aangegeven hoe het begin en het einde
van het communicatieve gedrag nauwkeurig bepaald kunnen worden. Dit is
van belang omdat de grens van een communicatieve beut wordt bepaald door
een duideliike pauze van 6r6n seconde of meer, waarin de partrer de gelegenheid heeft om de beurt over te nemen. Wanneer de partner de beurt niet
neemt, terwiil datw6l verwachtwordt, is er *nbeurtka.ns. Een beurtkans is dus
eea niet genomen beurt.
Het 66n-secondecriterir.u:a is afgeleid van onderzoeksgegevens over de lengte
van de beurtrrisselingspauze in gesproken conversaties in de westerse cultuur
(Coulthard, 1985; Baker, Blankenstiin & Roelofs, 1999). Deze beurtwisselingspauze is meestal korter dan een seconde. Ook Light (rg8S) houdt een
seconde aan als criterium voor de beurtgrens. Door de precieze bepaling van
het begin en het einde van elke commuricatieve beurt kon niet alleen het aantal pauzes van langer dan 66n seconde per transcript nauwkeurig bepaald worden, maar ook de lengte van deze pauzes.
Op beurtniveau ziin alle gesdreven transcripten volgens bovenstaande definities gesegmenteerd in gesprekseenheden : communicatiarc beurtm en beurtkan-
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sen. Dit is het segirnentatieniveau in het coderingssclrema in Figuur 4-r. Voorbeelden van de segmenteringziinte vinden in Tabel44.
De hlpothese Hr.r in $ 4.r luidt dat volwassenen na interventie meer palrzes

toelaten die gevolgd worden door communicatie van het kind. Dit kan nu als
volgt geoperationaliseerd worden: van alle palrzes na een beurt van de volwassene (zoals na 2 en na ro van het voorbeeldtranscript in Tabel 4-4) wordt na
interventie een groter percentage gevolgd door een beurt van het kind (zoals 3
in het voorbeeldtranscript) en dus een Heiner percentage door een beurtkans
(zoals rr in het voorbeeldtranscript).
Hlpothese Hr.3 luidt dat de kinderen na interverrtie meer communiceren dan
daawoor. Concreet betekent dit dat een groter percentage van hun totale aantal gesprekseenheden zal besaan uit beurten en eerr Heiner percentage uit
heurtkansen. Een symmetrische beurtverdeling tussen kind en volwassene
betekent volgens het analyseschema dat het totaal aantal beurten in de interactie over kind en volwassene gelijk verdeeld is en dat beiden dus 5o% rran de
beurten produceren.
Voor detoetsingvan de hlpothesen Hr.z en Hr.4 is een analyse'rirn de gesprekseenheden (beu:ten en beurtkansen) op retrospectief niveau nodrg (zie Figuur
4-r). Het gaat hier om de relatie van gesprekseenheden met het voorafgaande in
de interactie delen zii de contextuele focus van de voorafgaande gesprekseen-

heid of iuist niet) De focus lran een gesprek verandert over het algemeen wanneer in een communicatieve beurt een nieuw gespreksonderwerp wordt geintroduceerd. Dit soort beurten wordt dan ook als initiaticfteurt gescoord. Beurten
waarin de contexttrele focus van de voorafgaande gesprekseenheid (beurt of
beurtlrans) vasQehouden wordt, worden gescoord als rmati&beurt. Eern reactie'
beurt wordt opnieuw gevolgd door een reactiebeurt zolang de focus van de commr.r:ricatie gehandhaafil bliift (zie beurt 2 en 3 in het voorbeeldtrenscript rran
Tabel4-4). Pas wanneer de focr.r.s verandert, is er sprake rfrarr een initiatiefbeurt
.1r b.gu, van een nieuw thema in de iuteractie (zie beurt 4 in Tabel4-4).
Omdat een gespreks
ook geirrtroduceerd kan worden door niet-communicatief gedrag (vergeliik $ a.e.3), wordt het gedrag tijdens een beurtlcans ook
geanalyseerd met betrelcking tot de samenhang met de voorafgaande contextuFiguur

4-t

Coderingsschema voor

fu gesprekspatrown.

segmentotieniveau

retrospectief niveau
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4-4

Voorbeelfun v&fl de segmentering

in

beurten en beurtlcansen en de scoing von

gesprekseenheden op retrospectief niveau.

vocaal gedrag

nonvocaal gedrag

K en V hebben net Memory gespeeld en

segmentedng retrospectief

zijn nu

de kaanjes aan het opruimen.

r K

aals (...) aje apjuimen schuift kaartje in de doos
<alles opruimen>

2Vhml

schuift kaartjes in de doos

opjomen

aal
<alles opruimen>

volgt V

5Kvoc
5 V

BEURT

REACTIE

BEURT

(r:o3)

4 V

INITIATIEF

(reaaietijd)

(z:r6)

3 K

BEURT

REACTIE

(reactietijd)

nou (...) wat gaan we
dan doenl zullen we
gaan kleurenl

schuift stapel boekjes en
aanwijskaart iets opzij

BEURT

INITIATIEF

BEURT

REACTIE

BEURTKANS

SYNCHROON

BEURT

REACTIE

BEURT

INITIATIEF

BEURT

INITIATIEF

.ia),
kiih >

(r:rz)

K

TKja
lezen)

8 V

of een boekje

9 K

jeuje

wlsr > tekenpapier

<kleuren>

<bij de stapel boekjes>

ro V

kleuren)

kijh > stapel

BEURT

REACTIE

rr K

(r:oS)

kiih > stapel

BEURTIGNS

SYNCHROON

ga je dan een mooie
tekening makenl

kiih >

BEURT

REACTIE

12 V

kiih > stapel

K

De gesprekseenheden zijn opeenvolgend genummerd;

K

boekjes

= kind, V = volwassene, voc = vocalisatie(s); pauzetij-

den zijn tussen haakjes aangegeven in seconden en honderdste seconden (pauzes <

r seconde met drie pun-

tjes); parafrasen en contextinformatie zijn aangegeven tussen driehoekige haakjes (onzekerheid over de parafrase
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ele focus van de partrrer (zie Figuur 4'r). Beurtkansen worden gescoord.lt tyrchroon als de participant dezelftle contextuele focus heeft als haar partrrer. Het

uit kiiken naar de partner of naar de handelingen
parbler, maar ook uit handelingen die in verband stean met de conterhrele focus van dat moment (biivoorbeeld het op verzoek uitvoeren ran een handeling of om de beurt handelingen verridrten in het kader ran interactief spel).
Beurtkansen worden gescoord aJs as,yrrchroon als de aandacht van de participant
nietbii de partrrer of diens handelingen is, maar bii iets anders in de omgeving
waar de aandacht van de pattner niet op geric.ht is. Op een beurtkans, synchroon
dan wel asynctroon, kan zowel een initiatiefbeurt als een reactieber.rrt volgen.
Als een asynchrone beurtkans gwolgd wordt door een reactiebeurt dan is de
verandering van focus tot stand gekomen via het gedrag tijdens die beurtkans.
In de daaropvolgende reactiebeurt wordt irgg"* op de focus van dat gedrag.
Meer details over de analyse van de gesprekspatronen ziin opgenomen in Heim
(zooo). Voorbeelden van de analpe ziin te vinden in Tabel4-4.
Hlryothese Hr.e in $ 4.r voorspelt dat volwassenen na interyentie responsiever
zullen worden. Dit zal moeten bliiken uit een toename van het percentage
reactiebeurten (2, ro en 12 in het voorbeeldtranscript van Tabel 4-4) ran het
totaal aantal beurten ran de volwassene en dus een afrrame van het percentage initiatiefbeurten (4 en 8 in het voorbeeld). Hlpothese Hr.4 zegt dat bif de
kinderen iuist een groter percentage van de berrrten na intenrentie zal bestaan
uit initiatiefbeurten (r en 9 in het voorbeeld). Of er ook meer syrrrmetrie ontstaat in de topicintroducties zal kunnen blijken uit de distributie van alle initiatiefbeurten in de interactie over kind en volwassene.
gedrag kan sleche bestaan

rran de

4.5.2

Cofuring van de communicatiavormon (orfuru,oekswmg

z

)

Onderzoeksvraag z - leidt interyentie tot een verbetering van de taahaardighe
den bii de kinderen? - betreft verschillende componenten. Fundamenteel is de
analyse rran de communicotiwonnen die gebruikt worden om te communiceren.

In navolging

\xan

een eerder ontwikkeld coderingsschema (Heim, 1989) zijn

de communicatievornen gedassificeerd als (zie voor gedetailleerde definities

Heim, eooo):
voc

vocalisatie/spraak,

GRAF

selectie van grafische symbolen (foto's, Bliss-symbolen),

cEB
BR
MIM

blildchfing,

gebaren,

gezichtsuitdnrkkirqg.

De eerste scoringscategorie, voc, behoort tot de akoestische vormen uit het
overzicht van cormrrrunicatievormen in Bijlage B, de categorie cnar omrrat alle
grafische vonnen en de laatste drie scoringscategorieEn, cEB, BR en utu, behoren alledrie tot de motorisdre vornren. Hierbii moet aangetekend worden dat
de scoringscategorie cun zovrel de communicatief bedoelde lielwomsfuwegin-

veel te zeggen

79

H

m

COCP-UFFECToNDERZoEK
gen/handelingen, als wijzew en aangeleerdr gebaren

uit Biilage B betreft. Ruimte-

liike communicatievormen als miniatuurvoorweryen (zie Bijlage B) zijn in het
gebruilite coderingsschema niet als aparte categorie ondersdreiden omdat ze

in het onderzoeksmateriaal niet voorkomen.
Elke beurt rran zowel kinderen als volwassenen is gescoord voor alle voflnen
die in die beurt gebrui}t ziin. De categorieen sluiten elkaar niet wederzijds uit,

omdat meer dan 66n vorrrr gebruih kan zijn in dezelfde beurt, simultaan dan
wel sequentieel (vergeliik $ e.3.e). De categorie blikrichting ommt niet alleen
het deiktisch gebruik van de blilni&ting, het blilai&tingwiizen, rnaar ook het
symbolisctr gebruik van de blilcichting (biivoorbeeld de ogen omhoog ridrten
om 'ja'te zeggen). In het laatste geval is er sprake van referentieel kiifuedrag:
de blilaichting verwijst naar een specffieke referent (Heim, 1993).War:neer
het blikridrtingwiizen gebruikt wordt om een grafisch symbool te selecteren,
wordt alleen het gebruik van het grafisdre symbool als vonn gescoord. Hypothese Hz.r, volwassenen zullen na interventie meer nonvocale votrnen gebruiken (zie $ 4.r), kan nu geoperationaliseerd worden als een toename van het
percentage beurten waarin de volwassenerr cRAF, cEB, BR en/of ttlu gebruiken,
aI darr niet in combinatie met spraak.
Om de ontwikfteling van taalvaardigheden bii de kinderen god te kunnen analyseren is ervoor gekozen om alle kindbeurten eerst verder te segmenteren op
propositioneel niveau. Zo kan meer inzi&t verkregen worden in enerziids de
interne complexiteit van communicatieve beurten en anderziids de structurele complexiteit van de linguistische eenheden waaruit beurten kunnen
bestaan. Alvorens nader in te gaan op de toetsing van de hlpothesen Ha.z en
Hz.1 en de beschrijving van de multimodale commurricatie van de kinderen
(zie $ 4.r), zal ik eerst aandadrt besteden aan de marrier waarop de segmentatie van beurten in proposities heeft plaatsgevonden.
Onder propositie verstaat men doorgaans een predikaat met de biibehorende
argumenten. Op het niveau van taaluitingen kan men de propositie als de
basiseenheid van taal(gebruik) zien (Kintsch, 1998). Proposities worden van
elkaar onderscheiden op basis van grarnmaticaliteit en semantisctre samenh"rg, uraar ook intonatie en lnuzeduur worden wel als criteria geharrteerd om
eventuele ambiguiteit op te lossen. Dergeliike criteria zijn bij OC-interactie
moeiliik te hanteren. Daarom is bij het segmentereu in proposities voor deze
shrdie uitgegaan van een beoordeling van de semantische samenhang op basis

yan een parafrase van de OC-uitingen in gesproken taal. Bii het parafraseren
is gebruikgemaakt ran contextuele informatie (zie voor verdere details Heim,

zooo).
Elke ber.rrt kan een of meer proposities bevatten. De voorbeelden r, a en 3 in
Tabel 4-5 bevatten beurten van het kind die uit twee proposities bestaan. De
beurt in voorbe.ld + bestaat uit drie proposities. Er ziin edrter ook situaties
denkbaar waarin een propositie gevormd wordt over dcbeurtgrmslrcen, zoals in
voorbeeld 5. Het kind gebruikt hier twee beurten ftiiken naar de pop en kijken
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naar het bad) om 66n propositie ('de pop moet in bad') uit te drulsken. Marriner, Yorkston en Farrier (tg8+) bespreken hetbestaan ran dergelijke gevallen.
De beurt van de volwassene (in voorbeeld 5 het kiiken naar de pop als herhaling van de voorafgaande uiting vaa het kirrd) dient in feite ds tenrgkoppeling
naar het kind dat het eerste stukie van de propositie begrepen is. Een derge'
liike situatie komt vooral voor bii kinderen die vormen gebruiken die lasdg te
ziin voor de partner, zoals het selecteren van obiecten of symbolen door middel van de blikrichting.
Het constnreren ran 6€n propositie in meerdere beurten komt ook voor bii kinderen die een codeertechrriek gebruiken voorhet selecterenrnan grafische sJrmbolerr. Nadathetkindheteerste elementran decodeheeft geselecteer4 bijvoorbeeld

4-5

Tabel

Voorbeelilen von

t Volwassene

fu segmmteringvan beurten in propoities (P).

beurten

parafrase van proposities

die)"
boek
"nee'
"die"
wusr > (ander) boek

Pt:

bedoelje dat boek?

ll
ll

Pt:

nee, die bedoel ik niet

Pzl.

ikwil dat boek

'kiik'
"bah"

ll

"bedoel je

wusr >

Kind

2 Kind

KUKr

arm

Pt: kijk naor mijn arm
?z: mijn arm is vies

ll

3 Volwassene "popl"
ll
Kind
KUKI > [nruoens] > volwassene I I
KUKr > broek van pop > volwassene ll

Pr:
Pt:
Pz:

de broek moet

4 Kind

Pr:

dit is oma

Pz:

dk is moma

B:

dit is oma

5 Kind
Volwassene
Kind
I

> eigen

ll

I geeft

vocalisatie
Kt,Kr > foto oma
vocalisatie
KryKr > foto mama
vocalisatie
KUKr > foto oma
KryKr

ll
ll

wil

je de pop?

ik bedoel iets anders

uit

ll

> pop > volwassene

kind
KUKr > bad > volwassene
KlKr > pop >

(herhaling)

ll

Pr:

de pop moet in bad

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

grafische symbool dat geselecteerd is.
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een bepaald groepie symbolen, bevestigt de volwassene het geselecteerde groepie,

wa:uru het kind de Heur selecteert (zie ook de informatie over Yvette in $ +.1.2).
Voor de beschrijving van de multimodale communicatie van de kinderen zijn
op propositieniveau alle gebruikte communicatievormen gescoord. Vervolgens
is elke gebruikte vorrn verder geanalyseerd voor de relatieve bijdrage aan dc propositionele inhotil. en voor het symbolisch gehalts, dat wil zeggen de aanwezigheid van een of meer representationele syrnbolen. De verschillende variabelen
die op propositieniveau zifn geanalyseerd en hun scoringscategorie€n ziin
schematisch weergegeven in Figuur 4-z en zullen hieronder adrtereenvolgens
nader worden toegelidrt.
Figuur 4-z

De onalysevon proposifws: vori,abelm en cofugorieEn.

enkelvoudig
complex

vocalimtie/sproak
grafisch symbool

gebaar
blikrichting

per gebruikte vorm

mimiek

Wat betreft de relatieve biidrage van elke gebruihe communicatievorm aan de
inhoud van de propositie als gelreel zijn er drie categorie€n: een vonn kan de
hele proposine volledig uitdrukil<en, een vonn kan gebruikt worden om de
inhoud van een andere vorrn te onfurstaltnen, of een vonn kan gebruikt worden
om de inhoud van een andere vorm te completeren.
Met betre}&ing tot het symbolisc} gehalte is ran elke propositie per gebruikte
vorrn geanalyseerd of er al dan niet een of meer represmtationele symbolen n1n
uitgedrukt In navolging van Iverson, Capirci en Caselli (rgg+l zijn representationele sprbolen gedefinieerd als symbolen (gesproken woorden, gebaren,
symbolische blikric-htingen of grafische symbolen) dte snbielereferenten representeren. De referent van deze symbolen verandert niet als de context verandert.
Dit kunnen zowel conventionele symbolen zijn als interpreteerbare idiosyncratische symbolen (woorden, gebaren, blikri&ting.r) di. consistent gebruikt
worden. Voorbeelden \ran representationele spbolen ziin bevestigingen en
ontkenningen, eigennamen, zelfstandige naamwoorden, of werlqvoorden. In
contrast hiermee zijnnia-represmtatiotnle syrnbolen gedefinieerd als slmbolen
8a
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met eerr vari,obele referent, dat wil zeggen een referent die geheel afttankeliik is
van de gebruikscontent. Hieronder vallen deiktische gebaren (wiizen, reiken,
tonen) of blilaichtingen (blikridrtingwijzen). Ook paralinguistische signalen
(vocalisaties, gezictrtsuitdnrkkingen of handelingen die gevoelens uitdrukken,
vocalisaties om aandacht te trel<ken of om andere elementen van de boods&ap
te benadrulrften, hoofclknikrken om communicatie aan te moedigen, etc.) worden

als

sentatioueel gecategoriseerd- Verdere details over de analyse

ran het symbolisdr gehalte zijn te vinden in de codeenrootschriften in Heim
(zooo). Voor de relatieve biidrage aan de propositie loiigen vormen die dleen
gebruikt zijn in eerr paralinguistische functie de code orfurstcurwtd .
Ten slotte is elke propositie gecodeerd voor linguistisdre complexi*it. Deze
code geeft aan of de propositie uit een of meer elementen met versdrillende
referenten bestaaL Een combinatie ranr twee of meer representationele symbolen beschouwen we als complex (zie voorbeeld z in Tabel 4-6: 'nief en 'pop').
Een combinatie van een representationeel syrrbool en een deiktisch symbool
l<riigt eveneens de code complex, als beide symbolen versctrillende refererrten
hebben (voorbeeld 3), maar enkelvoudig als beide dezelftle referent hebben
(voorbeeld 4). Een combinatie van een representationeel symbool en een para-

linguistisch signaal wordt ook gecodeerd ds enkelvoudig (voorbeeld r).
Voorbeelden ran de codering van de communicatievormen op propositioneel
niveau, de propositionele inhoud van de gebrui}te vorrnerl de symbolisdre
lwaliteit van de gebruilcte vorrnen en de complexiteit rran de proposities ziin te
vinden in Tabel4-6.
Hypothese Hz.z (zie $ 4.r) behelst een toename van het gebruik viur reptesentationele syubolen door de kinderen na interventie. Bevestiging van deze
hlpothese zal moeten bliiken uit een proportionele toename \xan proposities
met represerrtationele slmbolen. Hlpothese H2.3, de kinderen gaan meer
complexe proposities produceren, kan getoetst worden door een analyse van
het percentage complene proposities in verhouding tot het percentage enkelvoudige proposities.
De analyse van de commr.uricatievormen bij de volwassenen concentreert zich
op het model van communicatie dat zii de niet-sprekende kinderen bieden.
Voor de toetsing van hypothese Hz.r, volwassenen zullen na intewentie een

toename laten zien in het gebruik 1rau nonvocale vormen (zie $ 4.r), is niet
alleen nan belang welke vormen de volwassenen gebruiken in hun communicatie, fraar ook hoe belangriik elke vorm is voor het overdragen van de propositionele inhoud. Bovendien is van betang in hoeverre de volwassenen de
kinderen een model bieden van syrrrbolisdre commr.rnicatie, dat wil zeggen in
hoeverre zij representationele symbolen gebruiken, niet alleen in gesproken
tad, maar ook in non-vocale communicatievormen. Het vormgebruik is bij de
volwassenen geanalyseerd op beurtniveau. Per beurt ziin alle gebruikte communicatievorrmen gescoord. Analoog aan de analyse bii de kinderen (zie
Figuur 4-zl ts bii de volwassenen per beurt geanalyseerd hoe belangrijk elke

veel te
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4-G

uiting

Voorbeeldcn van

kind

t vocalisatie
xrlrr > boek

fu codeingvan kinduitingm

op propositiowel niveou.

vormen

propositionele

voc
BR

oNDERsTEUNEND

NoNREp

voLLEDtG

NoNREp

voLLEDlc

REp

ONDERSTEUNEND

NONREP

inhoud

symbolisch

niveau complexheit
ENKELVouDIc

<ik wil het boelo

2 "niet die pop"
wljsT

>

PoP

voc
GEB

coMpLEX

<ik bedoel niet die pop>

3

KUKr
KqKr

>
>

pop
[rreru]

BR
COMPLEMENTATR NONREP
GneF coMpLEMENTAtR REp

COMPLEX

<de pop moet eten>

4 'auto"
wusr >

auto

VOC

VOLLEDIG

REP

cEB

voLLEDtG

NONREP

ENKELVOUDIG

<ik wil de auto>
voc=vocalisatie/spraak, GRAF=selectie van symboo!/plaatje op hulpmiddel (betekenis symbool in klein kapitaal
aangegeven tussen vierkante haken), cergebaar/handeling, en=blikrichting, rvrru=mimiek; ruorunrebevat geen
representationeel symbool, nrebevat representationeel symbool; parafrasen staan tussen driehoekige haakjes.

gebruikte vorrn is voor het uitdnrlcken van de proposities binnen die beurt, de
relaticve bijdrage aan de propositie. De score volledig is toegekend indien de
vorfll mfurstens een propositie binnen de beurt volledig representeert. De
score complementoir is toegekend indien de vorm voor ten minste 66n propositie binnen de beurt essenti€le inhoud overbrengt en de score onfursreunend
is toegekend wanneer via de vorrn uitsluitend introud overgebradrt is die ook
al in andere vonnen gerepresenteerd is. Eveneens per beurt is het rymbolisch
gehalte van de gebruikte vorrnen gescoord. De score representationenl is toegekend indien de vorm ten minste €6n representationeel symbool hevat in de
betreffende beurt.
4.5.3

Selectie van het ruateriaal voor ile analyse

Zoals te zien is in Tabel4-r waren in de opzet in totad 12, op&lmes gepland,
'lVegens ziehe gmgen in
totaal vier opnames \nan Karen niet door:
4r per ldnd.
van
de twee
opnamenwnmer r2 en de twee van nummer r7. De laatste opna-

mes van laura werden gemaakt in september rggz (nummer r8). Vanaf dat
moment ging zij naar het basisondersriis en had zii geen regelmatig contact
meer met de vaste groepsleidster waaunee alle centrumopnames gemaakt
84
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zijn. Een en ander betekent dat er uiteindeliik in totaal ru opnames gemaakt
zijn (zie Tabel4-7).Van al deze opnames werd een fragment van vijf minuten
lengte getranscribeerd. Er bleek in het kader van het COCP-project niet genoeg
tiid beschikbaar om alle opnames te analyseren voor alle aspecten. In Tabel ^4-7
is in sdrema gezet welke transcripten gebruih ziin voor de versdrillende analyses. AIle rrr transcripten ziin gesegmenteerd in beurten en beurtkansen,
zodat uitspraken gedaan kunnen worden over de beurwerdeling in alle opnames (zie de hlpothesen Hr.r en Hr.3 in $ +.t).
De aualyse van gesprekspatronen (hypothesen Hr.z en Hr.4) werd uitgevoerd
op in totaal 9r transcripten. Om de hoeveelheid analysewerk te beperken, werTobel4-7

Trans*iptm

d.ic

gebruikt zijn voor de onalyse van fu,beurtverfuling, fu gesprekspa-

tronen en de communiaatiworm.

Vt:

thuisopnome , Vc = centnfinopwonta De georelle.e sinmtic 66n, behalve in fu opnames

ceerfu cellen *aon voor twee tronscriptan, in

numtnsr t, z en + (zic fuvoetnootbij Tabel4-t).

gesprckspattonen

communicatievorm

karen laura yvette karen laura yvette

baseline

interventie

r
Vt
Vt2
VtVc3
vc4
VtVcs
VtVC6
Vt Vc 7
VtVc8
VtVcg
Vt Vc ro
Vt Vc rr

postinterventie Vt Vc
Vt Vc

implementatie Vt Vc

postimplementatie

z

-

Vt
Vt
Vt
Vt
Vt
Vt
Vt

Vc
Vc
Vc
Vc
Vc
Vc
Vc

geen opname wegens ziehe;

veel te zeggen
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12
13

15

t6
17

t8
19

20

zt
22

= geen opname wegens overgang naar het basisonderwijs.
85

Hur

COCP-TFFECToNDERZoEK
den de communicatievonnen (hypothesen Hz.r, Hz.z en Hz.3) alleen in de 6r
transcripten van de meest belangriik geadrte opnames geanalyseerd. Uitgangspunt bii de keuze was dat in elk geval alle opnames postintewentie en

postimplementatie geanalyseerd zouden worden om een goed beeld te hebben
van het niveau tussen de interventiefase en de implementatiefase in en aan het
eind van de onderzoetsperiode. Verder werden alle analyses uitgevoerd bij een
opname per situatie midden tijdens de interventie en midden tijdens de implementatie. Voor de implementatiefase werd dit opnamenummer r8, omdat dat
de laatste beschikbare opname van [aura was en omdat Ikren de opnameronde daar:voor ziek was.
Ten slotte zijn alleen voor de vor:rranalyse de thuisopname nuflImer z en de
centnrmopname rurnmer 4 buiten beschouwing gebleven, omdat in die
maanden van slectrts #n situatie een opname beschikbaar was (zie voetroot 7
rn g 4.2.2). Hoewel dit ook geldt voor thuisopname r is deze opname wel
geandyseerd omdat dit de dlerwoegste opname betreft.
4-5.4

Statistischc analyse

Voor de statistische toetsing werd eerst per opname voor elke onderzoctrte
variabele de proportionele verdeling van de categorie€n berekend: beurten en
beurtkansen binnen de gesprekseenheden, initiatieven en reacties binnen de

beurten, complexe proposities binnen de proposities, enzovoort. Venrolgens
werden voor alle fasen paseline, interventie, postintenrentie, implementatie
en postimplementatie) de gemiddelde proporties bepaald. De 'scores' van
elke opname zijn vervolgens als analyse-eenheid gebruikt om verschillen tussen de fasen te toetsen met behulp van variantieanalyse (ANOVA).
ANOVA doet de volgende aaruulmes: (r) de scores moeten normaal verdeeld ziin
(normaliteiQ, (z) de varianties moeten homogeen ziin (homogeniteit), en (3) de
moeten onafoankeliik van elkaff zijn (onaftrankeliik*reid). De
aannames r en 2 gaan niet altiid op of zijn l"rdg te bepalen bii Heine aantallen
obserqaties (i.e. opnames per fase). Iu hoevere de gegwens voldoen aan de aanname rnan onaflrankeliiliilreid is moeilijk uit te maken. Enerzijds kan men stellen
dat elke opname nieuw is en de uitkomsten niet beinvloed wordeu door eerdere,
ofvan invloed ziin op latere opnames. Anderziids ziin de gesprekspartrrers stds
dezelftle; hun karakteristieke gedrag zorglvoor een zekere aftankeliikheid in de
opnames. In hoeverre dit ran invloed is op de resultaten is niet goed uit te
maken". Hoewel AI.IOVA als robuust beschouwd wordt, is er voor gekozerr om
ook de Kruskal-Wallis toets uit te voeren om de statistische significantie te bepalen. De Kruskat-Wallis is een
sche toets die geen aannames doet
ten aanzien ran normaliteit err homogeniteit van de rrariaties.

rr

Recent worden er analysetecbnieken ontri}I<eld (en geprogrammeerd) om

dergdiike longitudinde data te analyseren (Hoa 1998; Todman, 1999). Deze recente ontwikkelingen konden niet meer venrrerkt worden in dit onderzoek
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De resultaten van de uitgevoerde significantietoetsen ziin opgenomen

in

de

tabellen in Bijlage F. Uit de tabellen bliikt dat wiiwel alle significante waarden
volgens ANOVA bevestigd worden door Ituuskal-Wallis.

4.6

Betrouwbaarheid

4-6.t

De transcrtptie en segmentotie

Een nan de doelstellingen van het vooronderzoek (Heim, 1989; zie ook $ l.l)
voor deze shrdie was het ontrrikkelen van een betrouwbaar toepasbaar analysemodel. Na bestudering \ran versdrillende transcriptieconventies bii verwant
interactieondetzoek (Ikaat, 1985; Light, 1985; Van Balkom et al., 1989) en
diverse proeftranscripten werd een transcripiesysteem ontwikkeld met gede,
ailleerde voorschriften voor de te volgen procedures. De interbeoordelaarsovereenstemming van dit transcriptiesysteem bleek in het voorcnderzoek te
vari€ren van 78.4Y" voor de segmentering en 89.+% voor de inhoud rran de
communicatieve betrrten tot g5o/o voor de pauzetijden (pauze < r sec dan wel
> r sec). Het gemiddelde percentage interbeoordelaarsovereenstemming over
alle aspecten bedroeg 88%. Gecondudeerd werd dat de betrouwbaarheid ran
het transcriptiesysteem ruim voldoende was.
De in het vooronderzoek vastgelegde procedures ziin in het CoCP-onderzoek
opnieuw gebruilt. Gezien de aanzienliik iongere leeftiidsgroep in het huidige
effectonderzoek bleek het nodig de procedures nader te preciseren en aan te
vullen (zie Heim, eooo). Het grootste deel tran het materiaal is door de onderzoeksassistent getranscribeerd. Probleemgevallen werden besproken met de
hooftlonderzoeker. Beslissingen werden zo goed mogdk schrifteliik vastgelegd ten einde een consistente werk:wiize te waarborgen. De segmentering van
de transcripten is deels door de hooftlonderzoeker en deels door de onderzoeksassistent gedaan.
De betrouwbaarheid van de transcriptie voor dit onderzoek werd bepadd aan
de hand van een deel rran het materiaal dat zowel door de onderzoeksassistent
als door de hooftlonderzoeker getranscribeerd en gesegmenteerd werd. Yan z4
in totaal rrr transcripten van vijf minuten lengte is steeds de 3e minuut

rran de

opnieuw getranscribeerd €n gesegmenteerd. Er zijn betrouwbaarheidscoEffici€nten (aantal overeenstemmingen gedeeld door het aantal beoordelingen)
berekend voor de volgende aspecten:
de segrumteinginbetrrten en beurtkansen, dat wil zeggen de
r
overeenstemming over de beurtgrenzen;
2
de inhaud van de beurten die door beide beoordelaars gelijk
gesegmenteerd ziin, dat wil zeggen overeenstemming over de
genoteerde

3

communicatierre

(blikti.ttti"g, vocalisa-

ties eu spraak, gebaren en trandelingen, mimiek);
de pauzetijdcn (pauze < r sec of = r sec).
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Tobel

4-8

In*rsubjeaiwe overeenstemmingtronsriptie en segtnenteingin procenten.

segmentering

Karen

[aura

Wette

gemiddeld

88.o6

9r.55

92.58

94.21

inhoud

93.33

92.41

91.73

92.49

pauzetijden

95.oo

92.41

%.98

93.80

Omdat het hier niet gaat om overeenstemming over categoriale daA lcwamen
andere methoden voor het berekenen van betrouwbaarheidsco€ffici€nten,
zoals Cohens kappa, niet in aanmerking. In Tabel 4-8 ainde percentages overeenstemming voor deze drie aspecten per kind weergegeven evenals de
gemiddelde percentages over alle kinderen. Het gemiddelde percentage overeenstemming over alle kinderen en over alle aspecten bedroeg 92.65%. De correlatie hrssen alle door beide beoordelaars genoteerde pauzetiiden ran r seconde of langer bedroeg .99. Het versdril tussen de gemiddelde gescoorde tijden
(o.o3 seconde) was niet significant (t:-r.]z, dGr55, p-o.rg). De effectgrootte
van het verschil (het verschil gedeeld door de standaarddeviatie (Cohen, rg77ll
was slechts .oo8. De condusie kan luiden dat er een goede overeenstemming
was hrssen de beoordelaars voor wat betreft het gehanteerde transcriptie'
systeem.
4.6.2

De gesprekspotroncnana.ly

se

Het gebruikte analysemodel voor de gesprekspatronen (zie $ 4.5.r) werd uitgewerkt en getoetst in het vooronderzoek en is voor een belangriik deel gebaseerd op het systeem van Light (rg8l). Reeds in het vooronderzoek bleek de
betrouwbaarheid ran dit systeem voldoende. In het kader van deze studie werd
de beoordelaarsovereenstemming opnieuw bepaald aan de hand ran een deel
ran het onderzoeksmateriaal.
Van in totaal twaalf transcripen (twee per kind per opnamesihratie) werden
steeds 4o gesprekseenheden (aan het begin, in het midden of aan het eind van
het transcript) door zowel de onderzoeker als de onderzoeksassistent gescoord.
Dit betekent dat in totaal 48o eenheden opuieuw werden gescoord (16o per

kind: 8o met de moeder en 8o met de groepsleidster).
De overeenstemming is bepaald met betrekking tot de scoringen voor de retrospectieve relaties (initiatiefbeurt, reactiebeurt slmchrone beurtkans, asynchro-

ne beurtkans, zie Figuur 4-r). Het aantal gelitke scoringen is gedeeld door het
totaal aantal scoringen. Bovendien is een wat consenratiever betrouwbaarheidsco€fficiEnt, Cohens k"pp", berekend die corrigeert voor toevallige overeenstem-

ming (Brennan & Prediger, r98r). De gevonden percentages overeenstemming
en kappa's zijn vermeld in Tabel 4-9. De algehele k"pp" voor alle dubbel
gescoorde eentreden bedroeg .8o
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lntcrsubj ertiev e ov ereenstemming in fu rcoing v on de gespr
spectiwe rehties); percentages en, Colwns kappo

ekspatr oncn ( retr o'

(r).

volwassenen

%K
86.+
88.5
88.8
8t.9

Karen

laura
Wette
totaal

.8t

%
85.t

.69

.84

85.+

.75

.84

8r.3

.63

.83

8+.6

.69

K

totaal

%K
86.1
8l.S
85.o
86.1

.8t
.82
.18

.8o

kend over alle gesprelcseenheden van de kinderen was de kupp, .83 bii een overeensternming uanB7.g% en bij de volruassenen .69 bii een overeenstemmimg
uan 84.60/". Deze resultaten ziin alleszins redeliih zeker a1s men bedenkt dat
Cohens kapp" als een consenatieve overeenstemmingsmaat geldt Sleche de
betrouwbaarheid van de scoring ran de gesprekseenlreden van de volwassenen
is aan de lage kant 1r: .69) vooral bij I{aren (r: .69) en bii Yvette (r: .63). Dit

liikt vooral veroorzaakt door de sterk scheve verdeling over de categorietrr bii de
volwassenen. Met name beurtkansen komen bii de volwassenen slechts zelden
voor. Dergeliike sdrerre verdelingen kunnen Cohens k"pp" sterk negatief beinvloeden. Het percentage overeenstemming is aanzienliik (8a.6%1.
+.6.s

De

tmlvaardifuidsanalyse

Voor de analyse van de taalvaardigheden (vormgebnrik, biidrage aan de propositie, sprbolis& gehalte en compleriteit) is het systeem voor vormanalyse
uit het vooronderzoek nader uitgewerk:t en aangernrld (zie $ 4.r.2 en. Heim,
zooo). Voor deze studie is de beoordelaarsovereenstemming bepaald aan de
hand van een deel van het onderzoeksmatet'laal. Uit in totaal r8 transcripten
(&ie per kind per opnamesituatie) werden van elk kind roz (6:aZ) beurten
opnieuw gescoord en rran elke partrrer per kind 5r (3.ls, beurten. In totaal ziin
5re berrrten opnieuw gescoord.
De overeenstemming is afzonderliik bepaald met betrekking tot de volgende
aspecten:

r
z
3
4

de comrnunicatiwormm per beurt (wordt wel of niet gebruik
gemaakt van respectievelijk spraak/vocalisatie, grafische slmh-

len, gebaren, blikrichtingen, mimiek);
de bijdrage aan fu propositie per gescoorde vonn (volledig, complementair, ondersteunend) ;
het symbolisch gelnl* per gescoorde vorrn Oe\at wel of niet een
of meer representationele qrmbolen) ;
de complexiteitpr kindbeurt (berrat wel of niet een of meer proposities bestaande uit meer dan 6fu elemenQ.
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Overeenstemnoingspercentages en kappa's zijn te vinden in Tabel 4-ro en
Tabel4-rr. In totaal werden in de 6rz dubbel gescoorde beurten 274 commu-

nicatievormen gebruilt die alle twee keer gescoord werden voor zowel de biidrage aan de propositie als het symbolisdr gehalte. De kappa's voor het totaal
van alle dubbel gescoorde beurten bedragen .83 of meer en de overeenstemming is voor alle variabelen 95o/o of hoger. Hieruit kan gecondudeerd worden
dat de betrouwbaarheid ran de scoring voor dle bovengenoemde aspecten
goed is.

In

4-ro ziin zeven ran de in totaal

lager dan .8o. Dit betreft
zonder uitzondering vormen die maar weinig gebruikt werden. Als de verhouding hrssen de categorie€n erg scheef is, biivoorbeeld 95 keer niet gebruilct en

Tabel4-to

Tabe1

Intersubjectieve overeenstamtning
centa.ges

en Cohens kappa

spraak/vocalisatie

o/o
IOO.O

de scoring von de communiaatiertormen; per-

(r).

kind
Karcn

in

35 kappa's

totaal

volwassenen
K

o/o

o/o

K

roo.o

r.oo

100.0

99.o

.98

g5.s

ee.;

.r,

99.; ;;

grafische symbolen
gebaren

blikrichtingen
mimiek

K

r.oo

9+o

.88

100.o

r.oo

loo.o

l.oo

roo.o

r.oo

9b.r

.?,

r.oo
.93

leura
spraak/vocalisatie

roo.o

r.oo

100.0

r.oo

96.r

.9r

ee.;

.r,
.98

grafische symbolen
gebaren

blikrichtingen
mimiek

g6.l

.9r

100.o

r.oo

100.o

l.oo

98.o

.79

g8.o

.95

'too.o

r.oo

99.o

roo.o

r.oo

99.o

.79

99.5

.94

Wefie
spraak/vocalisatie
grafische symbolen
gebaren

g6.0

.3r

95.r

.90

95.5

.87

blikrichtingen
mimiek

g5.r

.92

99.o

.85

97.5

.94

g5.r

.83

94.2

-59

95.r

.75

TOTAAL
99-3

.99

roo.o

r.oo

99.7

.99

roo.o

r.oo

99.7

.8o

99.8

.95

gebaren

95.4

.89

g6.t

.93

96.o

.9r

blikrichtingen
mimiek

98.7

.96

99.7

.89

99.2

.95

g8.t

.92

97.1

.67

97.8

.83

spraak/vocalisatie
grafische symbolen

lndien een vorrn (bij een van de participanten) in het geheel niet voorhnam, is dit aangegeven met streepjes. ln
die gevallen is ook geen Kvan hettotaal (de scores van kind en volwassene) bepaald.
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zeven keer wel en een rran de beoordelaars mist een van de zerren versdriiningen, dan wordt de waarde van de kapp" sterk negatief beinvloed, ook al is het

overeenstemmingspercentage nog steeds hoog.
Tabel

4-u

Intersubjecfieve overeenstetnmingin de scoringvan dabijdrage aan da propositie

m

hct rymbolisch gehalt* voor alle gescoorde communicatiavorrnct. srl. v&n dc complexitcit voor olle kindbeurtan; percentages m Colwns F,appa (r).

kind
Karcn

bijdrage propositie
symbolisch gehalte

complexiteit

o/o

volwassenen

r

o/o

K

totaal

%K
g6.o

.8t

98.4

.97

95.4

.8o

94.8

.8t

98.2

.82

98.5

.97

96.2

.88

95.5

.88

96.2

.88

g6-t

-9)

9+4
e".:.

.87

.86

roo.o

[aura
bijdrage propositie

94.9

.87

symbolisch gehalte

97.o

.94

complexiteit

g5.o

.86

Weilile

bijdrage propositie
symbolisch gehalte

complexiteit

93.o
99.r
too.o

.74
.97
1.oo

:

93.8

.83

,o.:

.89

95.o
96-5

.84

TOTAAL
bijdrage propositie

94.8

.8e

95r

symbolisch gehalte

98.r

.95

,r.l-

complexiteit

98.6

.9o

::

.93

Bij Karen werden alle beurten door beide beoordelaars als niet-complex gescoord waardoor geen rberekend kon
worden.
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In dit hooftlstuk staan de resultaten van de analyse van de gesprekspatronen
centraal, dat wil zeggen de beurtsrisselingspatronen en de patronen voor het
introduceren van gespreksonder:werpen (onderzoekswaag r). De resultaten
urorden in eerste instantie per variabele besproken aan de hand van grafieken
voor ieder kind waarin voor elk meetpunt per opnamesittratie de gevonden
waarde wordt weergegevea. In de grafieken wordt duideliik aangegeven tot
welke fase de meetpunten belroren: baseline, interventie, postintewentie,
implementatie en postimplementatie (vergeliik Tabel {-7). Vervotgens worden
de gemiddelde waarden van de baselinemetingen in tabellen gepresenteerd en
vergeleken met de gemiddelde waarden van de geconcentreerde
postinterrreutie en die van de metingen postimplementatie. Dit is gedaan om
een goede vergeliiking tussen het niveau in de baselinefase en het niveau na
afloop van de interventie- respectievelijk implementatiefase mogelijk te maken
(vergeliik i 4.z.zl. Bii het bespreken van deze tabellen zal per variabele in de
lopende telst aangegeven worden wanneer een gevonden versdril tussen fasen
of tusseu opnamesituaties statistisch significant bliikt te ziin. Een totaaloverzi&t van de resultaten rnan alle uitgevoerde statistisctre toetsen is opgenomen
in Biilage F.

5.r

De beurtwisselfurg

In dit proefschrift is communicatie gedefinieerd als een uitwisseling ran informatie in de breedste zin rran het woord door middel vanintenttoncel gedrag dat
gericht is tot em andcre persoon (zie Hooftlstuk z en $ 4.5). Een communicatieve beurt besaat uit een sequentie van communicatieve gedragingen ran 66n
deelnemer afgebakend in de tiid. Als beurtgrens wordt een pauze in de com-

municatiernnftnsecondeoflanger

n.Erwordtvanuitgegaandat

de conversatiepattner voldoende heeft aan een pauze ran 66n secoude om de
beurt over te nemen. Neemt de partner die kans edrter niet en herneemt de
eerste spreker de beurt, dan spreken we vul enbeurtkans voor de parErer. Een
benrtkans is dus een niet genomen beurt (zie $ 4.5.i.

verloopt de conversatie volstrekt slmmetrisch, dat wil zeggen dat de deelnemers om de beurt communiceren en dus ieder precies even
veel beurten produceren. Zoals in Hoofilstuk z, $ z.z.t en $ 4.4, aan de orde
kwam, is de beurtverdeling in de interactie tussen niet-sprekende kinderen en
volwassen gesprekspatlrrers over het algemeen nogal scheef. De interactie
wordt sterk gedomineerd door de volwassenen en de kinderen produceren
maar weinig beurten. Dit komt onder andere doordat de kinderen te weinig
tijd krijgen om hun beurten te nemen. Een belangrijk overkoepelend doel van
het COcP-programma is het bewerkstelligen van een meer symmetrische verhouding in de beurwerdeling tussen volwassene en kind.

In het ideale

ge\xal
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Het COCP-programma gaat ervan uit dat het mogelijk is om via veranderingen

in het gedrag van de communicatieparbrers veranderingen in het commurricatieve gedrag van het kind te bewerkstelligen. In de interventie voor coffirlrnicatieparbrers is dan ook veel aandacht voor manieren waarop zii het kind
kunnen stimuleren meer te communiceren, dat wil zeggen hun commr.micatieve beurten te nemen. Communicatiepartrrers worden geiirrstrueerd om er
zoveel mogeliik voor te zorgern dat het kind steeds een beurt neemt nadat zij
hun beurt hebben be€indigd. De belangriikste strategreen ziin in dit verband
pas ha tmryo van fu intaractie aan (pauzeer) en sclwp lcansm voor corntnunicotieve interactie (zie $ 3.r en Biilage D). In deze studie is alleen de eerst genoemde strategie expliciet onderzocht. Bii deze strategie gaat het er om dat het kind
vold,omdetiid lciigt om de beurt te nemen, dat wil zeggen net zoveel tiid als het
kind nodig heeft om de beurt te nemen. Dat ouders deze strategie zullen toe
passen is verwoord in hypothese Hr.r in $ 4.r: 'de volwassenen laten na interventie meer pauzes toe die gevolgd worden door communicatie rran het kind'.
Dergeliike palrzes ziin te beschouwen als effectwve pouzes. De \'pothese kan
getoetst worden door te analyseren hoeveel pauzes va.n meer dan 66n seconde
na een beurt van de volwassene gwolgd worden door een beurt van het kind
ten opzidrte van alle pauzes groter dan 66n seconde n:l een beurt van de volwassene. Een positief effect van de interventie zou dan blijken uit een proportioaele toename van dat aanal in de loop ran de interventieperiode. In $ 5.r.r
zullen de resultaten van deze analyse worden besproken.
Naar verwadrting zal de instrrctie voor comrnunicatiepartners via de parbrerstrategiein binnen het CoCP-programma leiden tot meer balans in de verdeling van beurten tussen kind en volwassene. Dit is vemroord in hypothese Hr.3
in $ 4.r: 'de kinderen zullen na interventie meer communicereu, dat wil zeggen een toenarrre laten zien van hun communicatieve beurten'. De resultaten
van de analyse van de beurtverdeling worden besproken in g 5.r.4.
5.1.1

Effeaicf pouz*rerl

Teneinde hypothese Hr.r over effectief pauzeren te kunnen toetsen, werd bii
het segmenteren van de transcripten in beurten en beurtkansen een criterium
van 66n seconde getranteerd (zie g 4.I.r). Alle pauzes langer dan een seconde
zijn genoteerd in seconden en honderdsten van seconden. Er kunnen twee
soorten palrzes worden onderscheiden: reastiatijden, dit ziin pauzes die langer
duren dan een seconde tussen een beurt ran de een en een beurt van de a.nder,
of kanstijden, drt zijn palrzes die langer duren dan een seconde hrssen twee
beurten van dezelftle participant. Om een beeld te geven van de lengte van
beide soorten pauzes in het onderzoeksmateriaal staat in Tabel 5-r een overzicht van de gemiddelde reactietiiden en de gemiddelde kanstiiden ran de kinderen per situatie berekend over respectieveliik dle baselinemetingen, postinterrrentiemetingen en postimplementatiemetingen.
Op zichzelf valt niet zo veel op te maken uit de gemiddelde duur van de reac94
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Tabel 5-t

duurvan rerctietijdm (pauzes> t secondevS6r eenbeurtvarulwtkirln)
(pauzes > t secorde tussen twee beurten, vfln de volwassene) in hondcrdsten von secondeyt, rr : oantal beurten met reactietijd respecti,evelijk mntal
Gemi.d.fulde

m kanstijdnn

beurtkan sen tuaarover gewiddeld is.

! = baseline

reaaiaijd

n

sec n

selc

n

Y = postimplementatie

= postinteryentie
kanstiid

se'c n

sec

reactietijd kanstijd
n
SeiC n
SeC

Karen thuis

3j rr.o8 tz6

4.06

8 6.zz 7l

z.6z

21 4.j7 86

Karcn centrum

17 5.o4 137

3.62

5 5.43 72

3-56

1j 4.jS 8r 4.+

So z.6t 154 2.47

41 z.6o 32

z.j4

Laura centrum*

35 3.41 1o4 4.oJ

39 4.50 47

4.58

Wette thuis

24 2.15 232

2.25

53 2.29 53

3.5r

40 3.95 40

4.64

Wett€ centrum

29 2.72 156 j:4

39 4.41 69

5.or

46 243 65

j.4t

Laura

*

111

reaaietijd

kanstijd

thuis*

3.93

Van Laura zijn geen postimplementatiegegevens beschikbaar.

tietiiden. De tiid die een kind nodig heeft om een beurt te nemen kan immers
sterk vari€ren en is afhankelijk van diverse factoren, zoals het gespreksonderwerp, de gebruikte commuricatievormen, de complexiteit van de uiting zel{,
etc. (zie ook $ 4.r). De gemiddelde duur van de kanstiiden zegt in principe iets
over hoe lang de volwassene wacht met het hernemen van de eigen beurt, met
andere woorden hoeveel tiid het kind gegund wordt om de beurt te nemen. Bii
de moeder van Yvette ueemt de gemiddelde loortiid duideliik toe. Ook bii de
groepsleidster is de kanstijd bii zowel Yvette als laura in de postinterventie
metingen toegenomen ten opzidrte van de baseline. In de postimplementatie'
metingen van Yvette lrgt h.t gemiddelde bii de groepsleidster echter weer lager

dan postinteryentie. Bij Ihren is de gemiddelde duur van zowel reactietiiden
als l€nstiiden overal oti h*g. De extreem hoge gemiddelde duur ran reactie.
tiiden in de baselinemetingen in de thuissituatie wordt vooral veroouaakt door
twee grote uitsdrieters va.n reactietiiden van ruim 6len minuut.
Zoals al eerder aan bod kwam, gaat het in hypothese Hr.r niet zozeer om de
l"rrgt" van de pauzes op zich, ilraar om een toename van het prcentage effrctiave pauzes. Indien het kind de beurt neemt na een pauze die langer geduurd
heeft dan 66n seconde, heeft de volwassene lang genoeg gewadrt en dus effectief gepauzeerd. Natuurlijk kan het kind de beurt al overnemen binnen e6n
seconde na de beurt van de volwassene. In die gevdlen lrgt d. beurtwisse-
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lingspauze binnen de normale nrarge die in onze crrltuur geldt (zie $ z.z.rl.
Pauzes korter dan 66n seconde zijn dan ook beschouwd als neutrad ten
opzidrte van de hypothese en in dit ondeuoek niet verder geandyseerd. Voor

Figuur

5-t

> t seconde van het totaal oantal
wnbeurt van de volwassent (:n). I:baselina, Il-infuruentic,
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Debeurttwsseling
de toetsing \an hypothese Hr.r is geanalyseerd welk percentage palrzes langer

dan €6n seconde na een beurt'ran de volwassene gevolgd werd door commu-

nicatie van het kind ten opzidrte van het percentage palrzes dat opnieuw
gevolgd werd door een communicatieve beurt van de volwassene (in feite dus
beurtkansen van het kind).
In Figuur 5-r zijn deze percentages voor alle metingen per kind grafisdr weergegeven, zodat een eventuele ontwikkeling zichtbaar wordt. Uit deze grafieken

bliikt dat zowel bii Iaura

als bij Yvette in beide onderzochte situaties sprake is
rran een positieve ontrrikil<eling in de richti"g van een toename van het per-

centage effestieve palrzes. Bij Ifuren liikt er gedurende de intewentieperiode
weliswaar sprake te zijn van enige positieve ontwikkeling in de centrumsittratie, maar in de implementatieperiode is de toename weer geheel verdwenen.

Bii Karens moeder is over de hele periode geen duideliike ontwi}rkeling waar
te nemen.
De interpretatie van de grafieken wordt bevestigd door de gemiddelde percentages gerealiseerde kindbeurten na effectiefpauzeren door de volwassenen die

in Tabel 5-z zijn

weergegeven voor de baseline-, de postinterventi+ en de
postimplementatiemetingen in beide sitraties. Uit een variantieanalyse rran
fase x situatie (zie ook Tabellen F-r en F-e in Bijlage F) blifken de versctrillen
tussen de percentages in de baselinemetingen en de percentages in de postinterventiemetingen bij Karen niet sigrdficant (F(r,9):3.5, F.o93). Zowel bii
Iaura (F(r,rr)=r3.o,Its.oo^4) als bii Yvette (F(r,rr)=8$.{, p:.ooo) zijn deze verTabel 5-z

Gemiddeldc percentages

(M) gerealiserde kindbeurten tw peuz,es >

het totaal aantal pfruzes
daarddwia.tias (s),

>t

ru: anntdl

I = baseline

7 second.e van

van de volwassew en stan-

opnurnes.

111

= pnstinterventie

nMs

M

*

secande fifr, o&n bewrt

Y = postimplementatie

rMs

Karen thuis

5

zz.z6

9.42

2

9.o1

531

3

r

9.52

tz.g6

Karen entrum

4

ro.46

6.+6

z

6.61

2.44

3

13.59

g.zl

laura thuis*

5

28.62

15.t4

3

55.92

4-9

laura centrum*

4

zS.S7

ro.65

3

45.24

11.9i

Wette thuis

5

7.53

z.8t

3

49.85

8.33

3

55.56

25.46

We,tte centrum

4

12.73

j.S8

j

3,2.83

z.o8

3

38.54

14.58

Van l-aura zijn geen postimplementatiegegevens beschikbaar.
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schillen wel significant. Bij Yvette vdt bovendien op dat de toename van effectieve pauzes bij haar moeder tussen fase I en fase II veel groter is dan de toename bii de groepsleidster. Dit effect van de interactie tussen fase en opna-

mesituatie

is

statistisdr significant (F(r,rr):r1.19, p-.oo7). Hoewel de

gemiddelde percentages postimplementatie bij Yvette nog iets ziin toegenomen ten opzichte van postinterventie, is deze toename statistisch niet significant (F (r,81:o.J7, p-. 558).
In de grafieken van Figuw 5-r bevinden de gegevenspunten van de centrurnmetingen bii alledrie de kinderen zich meestal op een iets lager niveau dan die
van de thuismetingen en ook de percentages in Tabel 5-z njln in het centrum
lager dan thuis (betralve het percentage bij Yvette tiidens de baseline). Hoewel
deze versdrillen tussen de beide opnamesituaties bij geen van de kinderen statistisch significant nin (zie Tabe1 F-r), liiken ze wel te suggereren dat de moe
ders over het algemeen iets succesvoller ziindande groepsleidster in het geven
rlan voldoende tijd aan het kind om te communiceren. Maar uit Tabel 5-r blijkt
dat de groepsleidster bij Laura en Yvette gemiddeld een langere pauze toestaat
aan het kind dan de moeders van deze twee kinderen. Het hogere percentage
gerealiseerde kindbeurten liil<t bii hen dan ook eerder te komen doordat beide
kinderen thuis sneller hun beurten nemen dan in de centrrmsituatie.
5.1.2

De beurtverdeling

Als gevolg van de parErerinstructie binnen het COCP-programma zullen nietsprekende kinderen naar verwachting meer gaan communiceren, dat wil zeggen dat zijua de loop ran de interrrentieperiode meer commurricatieve beurten
ztrllen gaan produceren. In de vorige paragraaf is besproken in hoevere pauzes die volvyassenen toelaten na het be€indigen van hun eigen communicatie-

in de loop van de interventieperiode vaker gevolgd gaan worden door
een communicatieve beurt van het ldnd. Een toename van dergelijke effectie-

ve beurt

ve pauzes, zoals we constateerden bii Iawa en bij Yvette, heeft automatisch
een afrrame van het percentage beurtkansen tot gevolg (vergeliik $ 5.r.r) en een
toename rran het percentage beurten. Maar de kinderen kunnen ook hun beurt
al nemen na een beurtwisselingspauze van minder dan een seconde. Om een
goed beeld te krijgen van de verdeling van Slle beurten en beurtkansen, worden in deze paragraaf de resultaten gepresenteerd van de frequentieanalyse
van Slle beurten, zowel beurten die binnen 66n seconde genomen worden, als
beurten die voorafgegaan worden door een pauze van meer dan #n seconde.
Betralve een analyse van het percentage gerealiseerde beurten tegenover de
beurten die het kind liet liggen, de beurtkansen, werd ook de mate van symmetrie binnen de dyade geanalyseerd door de distributie van alle beurten per
opname over de beide deelnemers te berekenen. De resultaten worden eerst in
grafieken weergegeven en besproken op basis van het visuele beeld, voordat de
versdrillen hrssen fasen en opnamesih.raties statistisch getoetst worden.
In Figuur 5-z is per kind en per opname weergegeven hoeveel beurten er
98
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Figuur
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gerealiseerd ziin als proportie ran het totaal aantal gesprekseenheden (beurten
en beurtlcansen samen) ran ha kind in de versdrillende fasen. In deze gafieken betekent een percentage.nn 6o dat het kind 6o% van de gegeven beurten
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daadwerkeliik neemt (dit zijn beurtenl en 4oT"laat liggen (dit ziin beurtkansenl.
Karen laat een gr"lig beeld zien met een erg grote spreiding in het percentage
gerealiseerde beurten. Uit de grafiek is geen duidelijke ontwikkeling in de loop
van het onderzoek op te maken.
Bij Laura zien we, afgezien van de uitschieters op de leeftijd van ro maanden
en jz maanden, een redeliik sabiel beeld in beide situaties. Terwiil het percentage gerealiseerde beurten bif tawa tijdens de baseline, opnieuw afgezien
van de uitsdrieters, al rond de 5o%" ti4, liikt er in de loop van de onderzoclrte
periode sprake te zijn \ran een licht stijgende trend. Ten slotte ligt het percentage gerealiseerde beurten in de thuissituatie over het algemeen hoger dan in
de centrumsituatie.
Bif Yvette is de stijgende trend het duideliikst te zien, met n:lme in de loop van
de intewentiefase. Ook bii haar is overigens een verschil zidrtbaar tussen het
percentage genomen beurten in de thuissituatie en het percentage in de centrumsituatie: thuis neemt ze over het algemeen meer beurten dan in het centrum in interactie met de groepsleidster.
Bovenstaande constateringen a:m de hand van de grafieken in Figuur 5-z kunnen bevestigd worden door een vergelijking tussen het gemiddelde percentage
genomen beurten in de baselinemetingen en de gemiddelde percentages over
de geconcentreerde metingen na de interventiefase en na de implementatiefae percentages ziin te vinden in Tabel 5-3. Bii Karen ziin de
se. Deze
gemiddelde percentages postintenrentie zelfs iets lager dan tijdens de baseline
om postimplementatie weer terug te komen op een niveau iets boven de base

Tabel 5-j

Gmiddelde percentages (M) beurbn von

Lrct

seenhefu.n von het kind en standaarddartiaties

lll = postinteruentie

I = baseline
M

*

kind van lm tonal aantal gesprekn: flentol opnerne*

(t),

Y = postimplementatie

nMs

nMs
j

+.68

3

3o.r3

3.71

1.52

3

19.76

11.91

3.o4

3

62.74

1591

Karen thuis

5

33.13

fi.77

e

29.8o

Karen centrum

4

26.5o

8.44

z

2t.87 +p

Laura tfiuis*

5

55.oo

27.oo

I

8s-lg

3-92

Laura centrum*

4

47.05

21.70

3

65-55

1o,94

Wette thuis

S

39.77

t2.88

3

77.06

Wette centrum

4

214

6.z9

3

60.33

1+42

13.45

Van Laura ziin geen postimplementatiegegevens beschikbaar
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linemetingen. Zowel bij Lar:ra als bii Yvette is er een duidelifke toename in het
gemiddelde percentage genomen beurten, vooral tussen het gemiddelde tiidens de baseline en het gemiddelde postinterventie. Na de implementatiefase

zijn de gemiddelde percentages bij Yvette nog iets verder toegenomen.
Uit de statistisdre analyses btiih dat zowel bii laura (F(r,rr)=5.r, p-.o45) als bii
Yvette (F(r,rr):56.2, p:.ese) de percentages tijdens debaseline significantverschillen van de percentages postinterventie. Zods al te zien is in Figuur 5-z et
Tabel 5-3 laat Yvette in de interactie thuis minder beurtkansen liggen dan in de
interactie met de groepsleidster. Dit verschil bliikt statistisch significant, zowel
in de vergeliiking tussen fase I en III (F(r,rr):rc).4, p-.oo8 als in de vergeliiking tussen fase III en V (F(r,81:5$4, P-.o5o). Aangetekend moet worden dat
alleen de significantie van het versdril tussen fase III en V bevestigd wordt
door de Ikuskal-Wallistoets (zie Tabel F-r en Tabel F-z in Bijlage F). Bii Karen
werd geen enkel statistisch significant verschil gevonden, noclt voor fase nodr
voor opnamesitmtie.
Behalve de analyse van het percentage gerealiseerde beurten is aan de hand
van het materiaal ook specifiek gekeken naar de beurwerdeling binnen de
dpde. Een goed beeld van de symmetrie kan verkregen worden door de distributie van alle beurten per opname over de beide deelnemers te analyseren. De
patronen in de beurWerdeling zrjnper kind en per opnamesittratie weergegeven in Frgu* 5-3. Naarmate de liinen van kind en volwassene elkaar dichter
naderen, ziin de beurten geliilonatiger verdeeld.
Hoeurel er bii Karen in de centnlnsituatie enkele opnames ziin met een bijna
ch beurwerdelingspatroon, bliift de betutverdeling bii haar in beide
situaties over het algemeen sterk asymrnetrisdr en vooral grilig. Bij Laura ontwil&elt het patroon zi& in de thuissihratie tot een nagenoeg geheel symmetrische beurwer<leling, waarbii de liinen elkaff zelfs in enkele opnames kruisen.
In die gerallen produceert laura (iets) meer beurten dan haar moeder. Ook in
de ceutrrmopnames zien we een steeds syrrmetrisdrer beurwerdeling met in
de laatste drie opnames vniwel volledige symmetrie. Toch neemt de groepsleidster ook in deze laatste opnames nog dtijd iets meer beurten dan lanrra.
De duideliikste ontwiliil<eling zien we in de grafieken van Yvette. Van een sterk
aslmmetrisch patroon in de thuisopnames tiidens de baseline waarbij moeder
meer dan trree keer zoveel beurten produceert als Yvette, gaat de ontwi}:keling
naar een wijwel volledig qrmmetrisch patroon in de laatste opnames vanaf 57
maanden. Ook in de centrumsittratie zien we een dergeliike ontwilckeling. De
patronen ziin hier tiidens de baseline nog sterker aslmrmetrisch dan in de
moeder-kinddyade en eindigen ook iets minder symmetrisch, maar gaan wel
duideliik in de ridrting van een geliikwaardige beurwerdeling. Opvallend in
beide grafieken van Yvette is de knik bii +f maanden. Deze trendbreuk was ook
al enigszins zichtbaar in de grafiek van Figuur 5-e. Yvette leerde vlak na deze
opname om methaar ogenia en nee aante gevenwaardoor zij in staatwas ant-
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Figuur

5-j

Percentages cotnrnunicotiwe beurten von het tataal oantal beurtnn binnen de
dyod" (=n) in fu thuissitrmtie (links) en fu cmtrumsituatie (rechts). I:baseline,
Il:interuentie, Ill=postintcruentie, IV:irnplementatic, l:postimplementatin.
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woord te geven op jalnee-wagen. Dit had een overduid"liik positief effect op
de beurwerdeling.
De gemiddelde percentages beurten van het kind van het totaal aantal beurten binnen de dyade zijn voor baseline, postinterventie en postimplementatie in Tabel 5-4 op een rii gezet. De cijfers bevestigen het eerder aan de hand
van de grafieken geschetste beeld: geen ontwilr&eIing bii Karen en een ontwil&eling richting Joo/o bii Laura en Yvette waarbii de percentages voor de
thuissitratie voor deze twee kinderen hoger liggen dan die voor de cen-

trumsituatie.

Nauwelifks sprekend
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Tabel 5-4

Gemi.ddel"de

percmtages

(M) beurten van hot kind van lwt tataal aantal

binnen de dyade en stardmrddevia.ties (s),

lll = pnstinteryentie

I = baseline

nMs

M

Y = postimplementatie

nMs

5

4.76

9.82

2

22.97

8.gr

3

29.67

7.V

4

21.45 5a

2

17.72

2.72

3

23.o8

2.47

5

33.70

1+34

3

49.72

3.65

laura centrum*

4

3r.7o

12.22

3

40.43 i66

Wette thuis

5

28.34

7.58

3

4.23

20.41

3

45-03

597

Wett€ centrum

4

2o.or

3.66

3

4o.5r

3.13

3

39.30

7.78

Karcn

thuis

Karcn centrum
Laura

*

beurten

n: dentsl opnemos.

thuis*

Van Laura zijn geen postimplementatiegegevens

beschikbaar.

De statistisdre toetsing wiist bii Yvette op een significant verschil tussen base
line en postinterveutiemetingen (F(r,rr):43.3, P-.ooo). Bij Laura bHi}1 het ver-

sdril tussen baselinemetingen eu de metingen postinterventie volgeas
ANOVA niet significant (F(r,rr)-4.4, P-.o59), maar wel volgens de Ikuskal
Wdlis-toets 1^1;z-5.or, dftr, F.oz5). Dit hangt vermoedeliik samen met de uitschieters naar benedeu bij 1o maanden in de thuissihratie en bij 3a maanden

in de centrumsituatie. De versdrillen tussen de twee opnamesifuaties zijn nergeus significanl

j.z

Initiatieven en reacties

Het COcP-programma beoogt het vergroten van de deelname van het kind aan
Hekent niet alleen een geliilcwaardige beurWerdeling, maar
ook een vergroting van de bijdrage van het kind aan de inhoud van de converde interactie. Dit

satie. Daarvoor is het van belang dat niet-sprekende kinderen leren om op een
adequate manier gespreksonderwerpen te introduceren. Ook hier gaat het

interventieprograruna enran uit dat via gedragsveranderingen van de volwassenen de kinderen gestimuleerd kunnen worden om meer initiatief te nemen
in de conversatie. Als de volwassenen responsief ziin voor de initiatieven van
het kind, zal dat het kind stimuleren om nieuwe initiatieven te nemen. Daarraast speelt uiteraard de taegong tot communicatie, het besdrikilcen over een
adequaat communicatiesysteem en vocabulair, een belangriike rol bii het vergroten rran de inhoudelijke biidrage aan de conversatie in het algemeen en aan
het introduceren van gespreksonder:werpen in het bijzonder.
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In Hooftlstuk 4, $ 4.5.r is het analysesdrema voor

de gesprekspatronen bespro-

ken. Alle tiidens het segmenteren van de interactiestroom geidentificeerde
communicatieve beurten ziin retrospectief gecodeerd naar hun relatie met het
voorafgaande in de interactie. Indien de contextuele focus van de betreffende
beurt, of anders gezegd het thema van die beurt, geliik is aan de focus van de
direa daaraan voorafgaande gesprekseenheid, dan wordt de beurt besdrouwd
als een reactie. Wanneer de focus verandert, dan is er sprake van een initiatiaf.
De analyse op retrospectief niveau werd uitgevoerd voor alle transcripten uit de

baselinefase, interventiefase, de transcripten postinterventie en postimplementatie en voor een deel van de rest van het materiaal (zie Tabel 4-7 rt
$ +.s.1).
5.2.1

Rcsponsiviteit van de volwassenen

De belangriikste strategie€n voor communicatieparErers

in het

COCP-pro-

gramma die enroor moeten zorgera dat volwassenen responsiorer worden, ziin
volg da draad van het kind en beloon dc communicotiepogingen von lwt kind (ne
$ 3.r en Biilage D). Bii de eerste strategie gaat het niet alleen om het reageren
op de communicatie ran het kind, maar meer in het dgemeen ook om het reageren op het gedrag van het kind tiidens beurtkansen. Biivoorbeeld wanneer
het kind de aandadrt geridrt heeft op een voorrl/e{p zonder daarover te communiceren en de volwassene benoemt dit De tweede strategie legt vooral de
nadruk op het serieus nemen van alle communicatie(pogrngen) van het kind.
Dit betekent niet dat aan elk verzoek van het kind voldaan hoeft te worden,
maar w6l dat er erpliciet op gereageerd wordt. Het reageren op pogingen van
het kind om nieuwe onderwerpen in de interactie te brengen kriigt erlra aandacht (zie ook $ Z.z).
In Hoofclstuk 4 werd de ver:wachte toename van responsiviteit bii de volwassenen vastgelegd in hpothese Hr.e. Deze hypothese is geoperationaliseerd als
een proportionele toename van de reactiebeurten v:ln de volwassenen. Van alle

beurten van de volwassenen werd per opname geandyseerd welk percentage
daarrran uit reactiebeurten bestond. Deze percentages ziin in Figuur S-4 gr:afisch weergegeven. Opnieuw is alleen bii Iawa en bii Yvette een duideliike
ontwi}il<eling waar te nemen in de richting virn een toename van de responsiviteit bii beide interactieparbrers. Opvallend is dat de stijgende tendens aI
begrnt in de baselineperiode, hoewel het interventieprogramnra toen nog niet
gestart was. De verHaring hiervoor ligt vermo"d.liik in een vergroting van de
aandacht bii de partners voor de communicatie van het kind. Zij wisten
immers wel dat het COCP-Foiect geridrt zou ziin op een verbetering ran de
communicatie en dat er in dat kader ook van hen wat verwacht werd. Dit gegeven zou, misschien samen met een gewenning aan de opnamesituatie na de
eerste opnames, een verHaring kur:nen vormen voor de stijgende liin in de
baselineperiode. Hoewel deze omstandigheden ook voor Karen golden, liiken
ze bii haar geen of nauwelijks invloed te hebben gehad. Bii de commuricatie-

to4
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Tabel

5-5

(M) reaaiebeurten van lwt totaal aantal beurtett. van
standearilaia.ties (s), n = aontal opnorne*

Gemiddcldc percentages
volwassenen en

nMs

5

6z.t8

t7.86

z

48.17

11.21

3

q.o4

11.95

4

45.05

13.98

z

5z.or

1542

3

5o.83

t5o7

5

52.66

2r.87

3

75.17 9.28

Laura centrum*

4

57.88

17.68

3

84.50

8.85

Wette thuis

S

49.49

tj.68

3

74.58

7.64

3

16.6o

1559

Wett€ centrum

4

54.07

8.tz

3

73.27

t2.84

I

6S.11

2o.96

Karen

tfiuis

Karcn centrum
Laura

*

[ = postimplementatie
nMs

lll = postinteryentie

| = baseline
M

de

thuis*

Van Laura zijn geen postimplementatiegegevens beschikbaar.

gemiddelde percentages berekend over de baselinemetingen, de metingen
postimplementatie. Deze percentages ziin te
postintenrentie en de
vinden in Tabel 5-5. Uit de statistische analyse bliikt verder dat er bii de communicatiepartrers van laura en Yvette een significant verschil is firssen de
gevonden waarden in de opnames van de baseline en de lrcstinterventiemetingen (Laura: F(r,rr)7.5, p:.org en Yvette: F(r,rr):r3.6,y.oo4). Het niveau
dat de groepsleidster bii Yvette postinterventie bereikt heeft, neemt postimplementatie gemiddeld iets af door twee centrumopnames waarin zij minder responsief is dan in de opnames daarvoor (zie Figuur 5-4). Dit verschil is echter
niet statistisch significant. Bij Karen was het versdril tussen de fasen niet significant. De verschillen tussen de beide opnamesihraties waren bii geen enkel
kind significant.
5.2.2

Topicintroducties van fu kinderen

Het C0CP-programma veronderstelt dat niet-sprekende kinderen gestimuleerd worden om meer initiatieven te nerrren in de interactie naarmate hun
pogingen meer succes hebben. Dit succes is onder andere .ft.rrk liik rran de
responsiviteit bii de volwassenen. Een toename mn die responsiviteit zou dus
een positief effect hebben op het percentage topicintroducties bij de kinderen.
Een dergeliike vergroting van de bijdrage van het kind aan de inhoud van
gesprekken is geformuleerd in hlpothese Hr.4 in g 4.r: 'de kinderen zullen na
interventie meer gesprelaonderwerpen introduceren'. Deze hypothese is vervolgens geoperationaliseerd als een proportionele toename ran de initiatiefro6
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Figuur
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lwt toteol mntol beurten van twt kind 1=n1.
I:baseline, ll-interyentie, lll:postinteruentie, IV:implementatie, V=postimplePercentages initiatr,efteurten van
mentotie.
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beurten nan het ldnd, zowel binnen het totad aantal beurten van het kind, als

binnen het totaal aantal initiatiefbeurten in de dyade.
In Figuur 5-5 is de ontwikkeling bij de kinderen in beeld gebracht met betrek-
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king tot de distributie van initiatieven en reacties. De liin geeft de proportie initiatiefbeurten weer als percentage van het totaal aantal door het kind geproduceerde beurten. Bij Karen zien we een ma:cimale rariatie: oo/o tot rooolo van
haar beurten bestaat uit topicintroducties. Er lijkt daarbij een tendens te ondersdreiden naar een afirame van hetpercentage initiatieven. Bovendien is er met
name in de baselineperiode een sterk versdril tussen de thuisopnames en de
opnames in het centrrm. Hierbij moet aangetekend worden dat de uitsdrieters
zowel naar boven als naar beneden steeds opnames betreft waarin het totad
aantal beurten onder de tien ligt .o de percentages dus gebaseerd ziin op
extreem lage aantallen. Dat Karen maar weinig communiceert, bliikt ook uit
het lage gemiddelde aantal van rj beurten per opname (zie Figuur J-5) tegeno
ver een gemiddelde val,- 42 respectieveliik 3z bii laura en Yvette.
Bii lawa is het beeld, afgezien van de twee uitsdrieters in de eerste twee opnames, redeliik stabiel. Het percentage initiatieven ligt meestal ergens tussen de
roTo en de 4o%", nuar vertoont geen duideliike ontwikkeling in de loop van de
onderzoeksperiode. Bii Yvette ten slotte liih er sprake te zijn van een li&t stiigende tendens in het percentage initiatieven.
In Tabel 5-6 nin de gemiddelde percentages initiatieven te vinden voor de
baselineperiode en de geconcentreerde metingen tussen intenrentie en imple
mentatie en aarl het eind van de onderzoeksperiode. Deze percentages bevestigen het beeld dat uit de grafieken naar voren komt. Alleen bij Yvette is het
gemiddelde percentage na intenientie duideliik toegenomen en dit percentage
bliift min of meer stabiel in de
aan het eind van het onderzoek. De

Tabel

5-G

GeruiileW+ percentoges (M) initiaticfteurkru van het totaol mntal beurten van hst
kind en stan"d.aardfuvia,ties (t), n: aantel opna,mes.

I = baseline
M

[ = postimplementatie
nMs

= postinterventie

5

71.4'l

2o.10

2

24.17

n.39

3

1,z.zj

6.ll

Karen centrum

4

25.24

2t.86

z

34.85

2.14

3

't&.gz

9.31

Laura thuis*

5

33.12

24.87

3

zz.lo

6.y

Laura centrum*

4

28.28

3.24

3

25.62

515

Wette thuis

5

n.3o

6.lg

3

3r.3o

519

3

8.84

6.86

Wette centrum

4

8.S8

1.21

3

27.94

8.6+

3

34.4

tt.r6

Karen

*

111

nMs

thuis

Van Laura zijn geen postimplementatiegegevens beschikbaar.
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statistische toetsen wrjzen uit dat het versdril tussen baseline en postinterventie bii Yvette statistisch significant is (F(r,rr)=28.9, p-.ooo). De versdrillen
tussen de opnamesitraties bii Yvette ziin niet significant.
Bii Lawa ziin noch de versdrillen tussen de fasen nodr de versdrillen tussen
de opnamesituaties statistisch significant. Bii lGren is het verschil tussen de
fasen niet significant (F(r,9):2.47, P:.r1o), tersriil de percentages in de tabel,

met name in de thuissituatie, toch sterk van elkaar verschillen. Het verschil
tussen de fasen is edrter niet significant, omdat de standaarddeviaties relatief
hoog zijn. Ook is het gemiddelde percentage initiatiefbeurten in de thuisop
names toegenomen, terwiil dit percentage in de centrtrmsituatie iuist is afgenomen. Hierdoor is er wel sprake van een statistisch significarrt interactie,

efiirt bii vergeli,kit g van fase I met fase III (F(r,9):5.6 , Fo.4zl
Op zi&zelf is er geen duidelijke norm aan te geven voor een optimale distributie van initiatieven en reacties. Als het kind in al haar beurten een nieuw
onderwerp aandraagt, betekent dat tegeliikertiid dat het ldnd in het getreel niet
reageert op de commurricatie van de volwassene. Dit is in enkele opnames van
I(aren duideliik het geval. Dit kind heeft dan ook moeite om aandacht voor
haar partrrer te hebbeu; zii is vooral met zichzelf en haar eigen focus bezig.
Zoals in Hooftlstuk 4, g 4.J.r besproken werd, vertoont dit kind contactstoornissen die doen denken aan autisme. Een belangriik interrrentiedoel voor
Ifuren in het kader van het COCP-programma was het leren om beter te reagerea op haar communicatiepartners (zie $ 4.r.zl. Op basis van een dergeliik
interventiedoel zou bii Karen eerder een afirame ran het percentage initiatief
beurten wensdk zijn. Een dergeliike tendens liikt enigszins waar te nemen.

Het aantal gespreksonderwerpen kan in vijf minuten interactie sterk vari€ren
en dit is uiteraard direct van invloed op het aantal en het percentage initiatief
beurten van de deelnemers. Een belangriikere indicatie voor een toename ran
de invloed van het kiud op de inhoud van de conversatie is of de introductie
rran de gespreksonder:werpen enigszins geliik verdeeld is ttrssen beide gesprelcspartners. Om dit te beoordelen is de distributie van alle initiatiefbeurten
binnen de interactie over de beide participanten eveneens in kaart gebracht.
De grafieken van Karen in Figuur 5-6 laten zien dat de verdeling van topicin-

troducties over het algemeen bij haar sterk ongeliik is. Ondanks het feit dat
I(aren in beide opnamesituaties enkele malen een groter aandeel heeft in het

ran gespreksonderwerpen, bliift de volwassene in de meeste sittraties duidelijk de inhoud van de conversatie sterk domineren.
Zowel bii Iaura als bii Yvette zien we in beide situaties een hele duideliike tendens in de richting vao een gelijloraardige invloed op het onderwerp van de
interactie. In alle vier de grafieken knrisen de liinen elkaar enkele malen en is
er sprake van convergentie naar slmmetrie. Dit betekent dat de ene keer het
kind en de andere keer de volwassene iets meer initiatief neemt. De ontwilirke
ling is het sterkst bii Yvette die in de eerste opnames nog nauweliila initiatief
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neemt, flraar in latere fasen ran het onderzoek een duideliike invloed heeftop
de inhoud van de conversatie. Ook bii laura is een dergeliike ontrnrili:keling
waar te nemen, zij het iets minder sterk.
De gemiddelde percentages voor baseline, postinterverrtie en postimplementatie
ziin te vinden in Tabel 5-7. Bii Karen zien we hier weer de grote rnariatie. Omdat
de ridrting ran de veranderingen in de thuisopnames precies andersom is dan
die in de centrumopnames ziin de versdrillen tussen de fasen niet significant,
evenmin als de verschillen ttrssen de twee opnamesituaties. Toctr is er in dit geral
ook geen sprake van een significant interactieeffect (F(r, 9):3.9 ), F.oZ gl.

Figuur

5-6
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|

Percantages initiatiefteurten van het totaol aantal initiatievm binnen de dyade (=n)
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Tabel

Gemiddclde percentages

5-7

(M) initiatiefteurten von lwt kind van lwt totaal oantal

initiatieven binwn fu dyadc met standaarddwi'atics (t), n = oental opnamas.

| = baseline

111

M

Y = postimplementatie

nMs

Karen thuis

5

38.85

20.25

z

9.56

2.2o

3

z8:tg

rz.g8

Karen centrum

4

',o.77

to.84

z

r7.o7

2.38

3

13.1j

6.9r

5

23.05

11.90

3

48.03

t6.37

Laura centrum*

4

21.29 t46t

3

55.24

11.40

Wette thuis

5

8-8s

574

3

49-93

13-R

j

1,6.j7

19.38

Wette entrum

+

4.89

+92

3

+.88

12.37

3

+-95

30.39

Laura

*

= pnstinteruentie

nMs

thuis*

Van Laura zijn geen postimplementatiegegevens beschikbaar.

Bii Laura en Yvette liggen de gemiddelde percentages na interventie rond de
5oY" endit percentage blijft bii Yvette ook stabiel in de metingen aan het eind
van de onderzoeksperiode. Bii beide kinderen is het versdril tussen de baseli-

ne metingen en de metingen postinterventie statistisch significant (Iaura:
F(r,rr):r3.8, P:.oo1 en Yvette: F(r,rr)-69.4, P:.ooo). De Heine versdrillen tus'
sen de twee opnamesituaties bii Laura en Yvette ziin niet statistisch significant.

t.,

Sarnerrrratting

Karen vertoont in deloop van de onderzoeksperiode op alle onderzochte aspecten een nogal griltig beeld. Het is vooral het beeld van een moeizaam verlopende interactie waarin het de volwassenen r:auwelifks hrkt om dit kind uit te
lokken tot communicatie. Hoewel zowel haar moeder als de groepsleidster
Karen ruim de tiid geven (ran enkele tot zelfs tientallen seconden) om haar
beurten te nemen, heeft dit niet duideliik tot gevolg dat Karen meer betrrten
gaat nemen. En wanneer zii communiceert, dan is ze vooral bezig met haar
eigen focus en introduceert ze dus meestal haar eigen onder:werpen. Beide
comrnunicatiepartrrers ziin redeliik responsief,, hetgeen bliih uit het feit dat zii
gemiddeld in 6o0/o van hun beruten reageren op het al dau niet communicatieve gedrag van I(aren. Dit heeft echter niet tot gevolg dat de interactie meer
op elkaar afgestemd raali*. Aan het eind van de onderzoeksperiode neemt
Karen verhoudingsgewiis iets meer beurten en communiceert dus iets meer
dan bii de start van het onderzoek. Ook de beurwerdeling is enkele procenten
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minder asymmetrisch. Bovendien is het percentage initiatiefbetrrten aan het
eind lager dan aan het begin, hetgeen erop wiist dat Karen iets vaker reageert
op de communicatie van haar partrrers dan bij het begin van het onderzoek. De

verdeling van de topicintroducties bliift echter sterk asymmetrisch waarbii
vooral de volwassenen de inhoud van de commurricatie bepalen. De hier
samengevatte Heine veranderingen in de gesprekspatronen bii IGren kunnen
niet duidelijk gezien worden als positieve effecten van de partrrerinstructie in
het COCP-programma.

Bii Iaura is wel duideliik een positieve ontwili:keling waarneembaar. Beide
communicatiepallrrers gaan in de loop van de interventiefase vaker effectief
pauzeren en worden ook nog iets responsiever. Beide veranderingen zijn statistisdr significant en kunnen dus gezien worden als positieve effecten van de
par:tnerinstructie in het kader van het COCP-programma. Aan het begrn van
de onderzoeksperiode neemt

larra gemiddeld ongeveer de he]ft van haar com-

municatieve beurten en de andere helft laat ze liggen (de beurtkansen). In de
loop van de interventie gaat ze meer beurten nemen en wordt het percentage
beurtkansen lager. Dit geldt iets sterker in de interactie met haar moeder dan
in de interactie met de groepsleidster. De toename van de comrnunicatie is een
aantoonbaar effect van de interventie. De beurtverdeling binnen de dlade verandert van licht asymmetrisdr in de baselineperiode tot symmetrisch na interventie. Hoewel het percentage beurten waarin Iaura een nieuw gespreksonderwerp introduceert niet verandert in de loop van de onderzoeksperiode,
wordt de verdeling van topicintroducties binnen de dpde zowel in de thuissituatie als in de centrumsituatie wel veel gelijlaraardiger. Ook dit is een aantoonbaar positief effect vau het
ogramma.
Yvette ten slotte laat op alle onderzochte aspecten de meest duidelijke positie
ve ontwilirkeling zien. Zowel haar moeder als de groepsleidster gaan na instructie significant vaker effectief pau.zeren en worden duidelijk responsiever voor
het (communicatieve) gedrag van Yvette. Yvette zelf laat een sterke toename
zien van zowel de communicatieve beurten in het algemeen als van de initiatiefbeurten in het biizonder. De interactielntronen ontwikftelen zidr van sterk
asyrnrnetrisdr tot duideliik symmetrisch aan het eind van de onderzodrte pe
riode.

Nauweliiks sprekend

6

DE CoMMUNICATIEVoRMEN

De tweede hoofdwaag van dit onderzoek (zie Hoofrlstuk 4) ri&t zidr op de
ontwililceling van tadvaardigheden bii niet-sprekende kinderen. Om taalvaardigheden te kunnen ontvrrikkelen, dienen de kinderen op de eerste plaats
te besdrikken over een adequaat commurricatiesysteem. Op de tweede plaats
moeten zij rraardigheden ontwil<kelen om via OC-vormen hun bedoelingen
duideliik te maken. Het CoCP-programma gaat ervau uit dat de volwassen
communicatiepafiners daarbij een belangriike rol spelen.
Dit hooftlstuk concentreert zich op de mogelijke invloed van de volwassen
gesprelapartners op de ontwililceling van taalvaardigheden bij de kinderen en
op deze ontwikJ<eling zelf. In $ 6.r komt de vorm van het taalaanbod van de
volwassen interactieparbrers aan de orde, dat wil zeggen de resultaten rnan de
analyse van communicatievonrren en hun relatieve biidrage aan de inhoud rran
de overgebrachte boodschap. In $ 6.2 wordt de ontwili&eling bij de kinderen
behandeld. Actrtereenvolgens worden besproken: de communicatievormen die
de kinderen gebruiken (g 6.2.r), het gebruik ran multimodaliteit en de biidra-

ge van de gebruil*e communicatievormen aan de propositionele inhoud
(g 6.e.4), de ontwikkeling van symbolische corrurrunicatie (g 6.z.ll en de ontvan complerciteit ($ 6.2.+).
Voor de analyse van de communicatievormeu is een deel van het verzamelde
ondepoeksmateriaal gebruih: alle opnames uit de baseline, alle geconcentreerde metingen postinterrrentie en postimplementatie, twee opnames uit het
midden van de interventiefase en twee uit de implementatiefase (zie ook Tabel
4-Z n $ +.lf). Omdat de tiidsintervallen tussen de geanalyseerde
nogal uiteenlopen, is in dit hoofdstuk gekozen voor het presenteren van de
resultaten in kolomgrafieken in plaats van ontwilirkelingslijnen. Bii hetbespre'
ken rran de verschillende variabelen zal steeds in de lopende tekst aangegeven
wotden wanneer gwonden versdrillen statistisch significarrt ziin. ToAaloverzichten van alle
statistische significantietoetsen ziin opgenomen
in Tabel F-3 tot en met Tabel F-6 in Biilage F.

6.r

Het taalaarrbod

rnan de

volnrassenen

Het CocP-programma gaat ervan uit dat de aanwezigheid van OC-vormen in
het taalaarrbod van sprekende volwassenen van groot belang is voor de verwenring van productieve taalvaardigheden via OC door niet-sprekende kinde
ren. Volwassenen worden dan ook geinstrreerd om zoveel mogeliik hun
spraak te ondersteunen met niet-gesproken communicatievorrnen en ook om
regelmatig nonvocaal te communiceren, dat wil zeggen comrnunicatieve boodschappen over te brengen via OC-vonnen zonder onderster:rring van gesproken taal. In Hooftlstuk 4 werd als hlpothese Hz.r geformuleerd dat volwasse
nen rul interventie een toename zulleu lateu zien in het gebruik van nonvoca-

veel te zeggen
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le communicatievormen, al dan niet gecombineerd met spraak. In de volgende subparagrafen zal eerst gerapporteerd worden welke communicatievormen
de volwassenen gebruiken (g 6.r.r) en vervolgens welke bijdrage de gebruilite
voflnen leverden aan de inhoud van proposities (g 6.r.2).

6t.t

De communicatiavormen vf,n da volwassenen

Zoals in $ 4.5.2 werd besdueven, worden bij de analyse van de communicatievormen de volgende categorie6n onderscheiden:

voc

vocalisatie/spraak,

GRAF

selectie van grafisdre symbolen (foto's, Bliss-symbolen),
gebaren,

GEB

blikrichting,
gezidrtsuitdrukking.

BR

MIM

In alle geanalyseerde opnames zijn alle beurten rran de volwassenen gescoord
voor alle vorfiren die in die beurt gebrui}t ziin. Meer dan een vorm kan
gebruikt ziin in dezelftle beurt, dus de bovenstaande categorie€n sluiten elkaar
niet wederziids uit.
In Figuur 6-r is weergegeven hoe in de verschillende opuames de verhouding
is tussen beurten waarin de volwassene alleen via spraak communiceert en de
beurten waarin ook niet-gesproken vorrrren worden gebruil.;t, uitgesplitst naar

beurten waarin uitsluitend nonvocale vofinen zijn gebruikt en beurten waarin
nonvocale vorrrren gecombineerd met spraak worden gebruih. In deze grafieken ziin geen spectaculaire veranderingen te zien. Wel is het percentage beurten waarin uitluitend nonvocale vormen gebruikt worden na interventie bii
alle parhrers toegenomen. Het versctril fussen fase I, baseline, en fase III, postinterventie, is bij alle drie de kinderen voor fit aspect statistisch significant
(Karen: F(r,7):r4.55,pe.oo7,Iaura: F(r,9):4e.8r, p=.s6o, Yvette: F(r,9):24.4r,

P:.oor).
Bii Ituren komt dit effectvan de interventie geheel op conto van de groepsleidster, hetgeen ook blijkt uit een significant interactie-effect (F(r,7):r4.55,
p:.oo7). Het verschil tussen de twee opnamesituaties is bovendien zowel bii
vergeliiking van fase I met fase III significant (F(-,7):39.56, p-.ooo), als ook

bii

de vergeliiking van fase

III met fase V (F(r,6)7.97,p:.olo).

Ten slotte verschillen bij Ifuren moeder en groepsleidster ook significarrt van
elkaar met betrekking tot h* gebruik van nonvocale vormen in combinatie.
met spraak (tussen fase I en III: F(r,7)-9.or, 1=.oeo) en tussen fase III en V:
F(r,6):1c).a5,

p.or9).

De groepsleidster gebruilct ook bij de andere twee kinderen minder vaak alleen
spraak dan de moeders. Het versctril tussen partrers is bij vergelijking tussen

fase

I

en fase

III

volgens ANOVA significant

bij zowel lanrra (F(r,9):r7.83,

p -.oo2) als Yvette (F(r,9)-1S.zp, P_.s63). Dit wordt echter niet bevestigd door
de l$ff-toets (Lawa: yz=1.a2, dftr, p-.o82, Yvette: y,z=1.82, d{tt, p:.o5r).
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tie, V:postimplementatia. Hoizontml is de leefrijd van het kind aangegeven in
maanden*.
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* Door afronding ontstaat soms een gelijk aantal maanden.
Omdat bij de moeder ran Yvette het percentage beurten met alleen spraak in
in fase III, temriil bij de groepsleidster dit percentage in fase
V iuist weer iets is toegenomen, werd bii de statistische toetsing voor de vergeliiking tussen fase III en fase V een significant interactie-effect gevonden
voor onderzoeksfase en opnamesittratie (F(r,8):5.62,Fo.4r\. Ten slotte werd
bii Iaura nog een significant interactieeffect gevonden bij vergeliiking 'ran
fase I met fase III met betrek&ing tot het gecombineerd gebruik van spraak en
nonvocale voruen (F(r,9):5.3 6,y.o46). Ditkomt omdat laura's moeder minfase V lager is dan

veel te zeggen

II5

Dr

corrr MUN rcATr EvoRM E N
der beurten gaat produceren waarin ze spraak combineert met nonvocale vor-

men, terwiil dergeliike combinatiebeurten bij de groepsleidster juist toenemen.
Verder is

in Figuur 6-r te zien dat de groepsleidster bij Lawa vaker

alleen
spraak gebruih dan bij de twee andere kinderen. Dit houdt vermoedeliik ver-

band met de toenemende spraalonogelijk*reden van dit Hnd in de loop van het

onderzoek (zie $ 6.z.rl. Van de moeders is er alleen bii de moeder van Yvette
in deze grafieken enige verandering waar te nemen die bestaat uit een toename van het gebruik van nonvocale voflnen al dan niet in combinatie met
spraak.

Interessant is het nahrwliik om te bekiiken welke nonvocale vonnen de volwassenen gebruiken in plaats van en simultaan met hun gesproken uitingen.
In Tabel 6-r ziin de gemiddelde percentages van het totaal aantal beurten te
vinden waarin de volwassenen gebruiknnaken van de ondersdreiden conlrrunicatievormen. Omdat in €€n beurt meerdere vonnen naast elkaar gebruih
kunnen worden, kan de som van de percentages groter ziin dan roo.
Bii Ifuren zien we een geleideliike toename van het gebruik van gebaren door
zowel haar moeder als door de groepsleidster. Daarbij valt op dat de groepsleidster vanaf de baselinemetingen veel vaker gebruilorraakt van gebaren dan
de moeder dat doet. Terwiil de verschillen hrssen onderzoeksfasen met betrekking tot het gebruik van gebaren in de interactie met lGren niet significant bliiken te nin, nin de versctrillen tussen communicatieparErers dat wel, zowel bii
vergeliiking van fase I met fase III (F(r,7)-r5.8j, p:.oo5) als bij vergelijking
van fase III met fase V (F(r,6):22.6r, p-.oo3). Na interventie gebruil.;t de
groepsleidster bii Karen ook een enkele keer een grafisch symbool. Dat geen
van de communicatieparErers met Karen gebruilonaakt van de blikrichting is
gezien het problematisdre oogcontact niet ver:wonderlijk (zie $ +.1).
Terwiil het gebruik van gebaren bij de groepsleidster in de interactie met laura
toeneemt na intenrentie, neemt het gebruik rran gebaren door de moeder van
Iaura juist af. Toch is er geen sprake van een significant interactie-effect, hetgeen samenhangt met fluchraties in de opnames (zie de hoge standaarddeviaties bii de categorie gebaren). In de loop van de onderzoeksperiode vertoont de
spraakonturilitceling van lanra een duidelijk stijgende liin (zie g 6.a.r). En hoewel haar spmak voor de meeste communicatieparErers sledrt verstaanbaar
bliift, verstaat haar moeder haar heel goed. Mogeliik vormt dit de verHaring
voor het feit dat in de communicatie met moeder de gesproken taal steeds
meer op de voorgrond komt te staan. Overigens werden bij Laura met betrekking tot de afzonderliike nonvocale communicatievorrnen geen significante
vslschillen gevonden tussen onderzoelcsfasen of comrnunicatieparbrers.
Bii Yvettes moeder neemt niet alleen het gebruik van gebaren enigszins toe,
rnaar ook het gebruik van grafisdre symbolen. Bii de groepsleidster in interactie met Yvette neemt het gebruik van gebaren af, maar neemt het gebruik van
de andere nonvocale vorrnen, met name grafische symbolen en gezichtsuit-
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Tabel6-t

Gerutd.deldc percentages

(M) gebruikte communimfiwormen van lwt totaal a.antal

beurtan van dc volwassenm en stand,aardfuvi,il.ties (s), n
w assene*

. I:baseliw,

7

I

l:p

ostinteru entie,

:

l=po strmplementatic.
groepsleidster

moeder
!

M

s

n=l#

lftrcn
spraak/vocalisatie

il
Ms

v

roo.oo

oo.oo

s

M

s

n:I52

l1=l5l

x09 97;,6

98.75

3.15

grafische symbolen

't4.64 ro.44

gebaren

z't-48

3.56

2.OO

2.8j

27.42

12.7i

38.rr

v

ilt

I

M

n=l08

totaal oantal beurtm vol-

rr.6j

M

s

Ms
fl=lI5

n=93

8g.z+

o.49

1.o4

1.47

88.+l
2.59

19.35

6g.y

11.j9

4.26

z.8r

57.41

9.95
2.51

blikrichtingen

o.5r

mimiek
Laurar"*

1.o2

spraak/vocalisatie

2-o4

n=I94

n=28t

oo.oo

3.53

n=l5I

96.+ o.3i

97.99

0.25

55.96 to.4t

o.35
z.8o

blikrichtingen
mimiek
Wette

o.7o
3.o2

fl=292

spraak/vocalisatie

99.26

1.47

45.16

r.or
r.r3
95.38

10.v

mimiek

r.83

3o.28

z.Ss

7.53

10.21

2.5i

o.g8
h=l 5l

2.68

+29
48.68 t5r7

52.58 1t.63

o.57 t.rj

o.90

n=r83

2.23

blikrichtingen

*

33.2o 4.84

+70

grafische symbolen
gebaren

92.73

o.57 1.15

grafische symbolen
gebaren

n=tA

92.51

2.o1

rr.86

6.1+

52.04

12.54

n=l57

9i.87
6o.5o

3.58

o.99

3.9r

6.o6

tl:l27

81.t6

n=l45

t.68 92.75 4.35

8.zl r.8j 2.44 4.22
+o4 45.2t lo.8o 43.58 8.lg

1.o4

r.r4

6.5o

3.99 o.99 r.go ,.8j
ro.55 11.15 ro.o6 4.j4

3.68
3.o3 +1o
De percentages in deze tabel tellen niet op tot roo, omdat in 66n beurt verschillende vormen gebruikt kunnen
2.25

ziin.
,nk Van l-aura

zijn geen postimplementatiegegevens beschikbaar.

dnrkilcingen, toe. Zowel met betreklcing tot het gebruik van grafische symbolen
als het gebruik rran de blikrichting is er bii vergelijking tussen fase I en fase III
een significant effect van onderzoeksfase (grafische slmrbolen: F(r,9):27.68,
p-.oor en blilaiclting: F(r,9):S$.o7, p-.ooo). Tussen fase III en fase V neerrrt
het gebruik van grafisdre symbolen bii de moeder van Yvette verder toe, ter:wiil
het percentage bii de groepsleidster naar berreden gaat. Dit veroorzaakt een

significant interactieeffect (F(r,8): 5.96, p:o.4r).

6.rz

De bijdroge van cotntnuwicadwvorman aan de propositionele inhoud

Voor de volwassenen is op beurtrdveau geaualyseerd of de gebruikte vornren

xnvoilcdigepropositie representeren dan wel een uniek (coruplementairl of een
overlappend (onderstauwndl deel van de propositie (zie $ +.S.2). Zoals al uit
Tabel6-r in de vorige paragraafbleek, vormen gebaren verreweg de frequenBt
gebruikte categorie binnen de nonvocale communicatievorrren. Gezien de
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Tabel 6-z

Gerniddeld.e percmtages

(M)

beurtnn en stanfuarddeviaties (s) van lwt totaal aan-

tal beurten, waa.rin volwossenen norwocole vormen gebrui?"en voor een volledige propositie, n: totool aantal beurten volwassetw.

! = baseline

111

Karen

*

142

thuis

+49

= postinGrventie

Y = lnstimplementatie

nMs

nMs

M

3.23

ro8

ro.o3

2.88

r5r

rr.36

12.49

1j.t8

93

33.05

tz.t8

rr5

39.91

6.+6

r5r

z2.Sj

8.8p

145

2t.76

526

Karen centrum

1Sz zo.3g

Laura thuis*

z8r

19.35 rt.8g 194

t9.o8

1i4g

Laura centrum*

r5'f

13.j2

6.+6

tA

z+7o

8.t4

Wette thuis

zgz

6.5z

j.69

r83

t3'gz

2.58

Wette centrum

157 24.29

9.73

127

32.53

ro.68

Van laura zijn geen postimplementatiegegevens beschikbaar.

kleine aantallen rlan de overige categoriedn, oinvoor de analyse van de bijdrage die deze vormen leveren aan de propositionele inhoud alle nonvocale vormen samengevoegd tot €€n categorie. In Tabel 6-z nin de gemiddelde percentages vermeld van beurten waarin de volwassenen een niet-gesproken communicatievorm gebruiken om een volledige propositie uit te drukken.
De meest duideliike veranderingen zien we bii Karen en dan vooral bii de
groepsleidster: er is sprake van een duideliike toename in het gebruik ran nonvocale communicatievon:ren om een volledige propositie over te dragen. Bif
I(arens moeder zien we ook een dergeliike toename, maar minder sterk. Bii
statistische toetsing bliikt er geen sprake te zijn van een significant effect van
interventie respectievelijk implementatie, maar wel rran opnamesihratie of
communicatiepartner. Het situatie-efu in de eerste analyse (I tegenover III)
is F(r,7):rr.Z9, F.orr; in de tweede (III tegenover V) is F(r,5],:r7.)4, p:.oo6.
De toename van het gebruik van nonvocale vormen voor volledige prolrcsities
viel bii Karen te ver:wachten gezien het feit dat Karen vaak slecht reageert op
gesproken communicatie. In hetintenrentieprogramma voor Karen is daarom
veel aandadrt besteed aan iluuferen om op een nonvocale manier oogcontact
uit te lokften en te belonen.
Bij Laura is ook een toename te zien in het gebruik van nonvocale vormen
door de groepsleidster. Het gebruik rran vooral gebaren hangt hier samen met
het modelleren van gebaren met de bedoeling de gebarenproductie bii Iaura
te stimuleren. Verschillen tussen fasen of communicatieparbrers waren bii
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laura niet significaat. Evenmin was er sprake van een significant interactie
effect.

Bii Yvette zien we zowel bii de moeder als bii de groepsleidster tussen baseline en postinterventie een toename in het gebruik ran nonvocale vormen om
een volledige propositie

uit te dnrkken. Daarbii valt opnieuw op dat de

gemiddelden bii de groepsleidster duidelijk hoger liggen dan bii de moeder,
althans in fase I en fase III. Dit versddl, dat we ook bii l(aren zagen, is statistisdr signifisanf (F(r,9)=2e.2r, p*.qer). Yvette kan zelf niet (leren) gebaren,
dus het modelleren ran deze communicatievorm is vanuit dat oogpunt niet
zinvol. Toch zijn de gebaren ook bii haar comrrunicatiepartrrers de frequentste categorie (zie Tabel 6-r) en bestaat de categorie nonvocale volledige proposities voor het overgrote deel uit gebaren. In meer algemene zin kan het
gebruik van gebaren bii Yvette wel gunstigzrin om te demonstreren dat nietgesproken communicatie positief gewaardeerd wordt.

6.2

De ontrrikkding riran taahaardigheden via Ondersteunde

Communicatie

In Hooftlstuk 4 is uiteengezet dat het onderzoek naar de ontwikkeling van
bii de kinderen in de eerste plaats bestaat uit een beschriiving van de manier waarop de kinderen commurriceren, dat wil zeggen de
comrnunicatievonnen die zii gebruiken, en de veranderingen die daarin
plaatsvinden in de loop ran de ontwikkeling. Van belang is imrners vooral dit
niet-sprekende kinderen meer gaan comrnuniceren en complercere boodtaalvaardigheden

sdrappen leren uitdrukken en niet zozeer welke vorrn zij daariroor kiezen. Te
meer niet, daar de meest geschikte vorrn per kind sterk versdrilt, aftanketiik
van vooral de motorisdre mogelijkheden. Het is dan ook moeiliik om algeme
ne voorspellingen te doen ten aanzien van veranderingen op dit aspect in de

vorm rran toetsbare hlpothesen. In $ 6.2.r worden de conrmuricatievormen
die de kinderen gebruiken en de veranderingen daarin gedwende de onderzoeksperiode beschreven. De daaropvolgende paragraaf ($ 6.2.2) bevat een
gedetailleerde besduiiving van de mtrltimodale proposities, dat wil zeggen het
gebruik van meerdere vormen naast elkaar om 66n propositie uit te drulften.
Aandacht wordt besteed aan de soort combinaties die de kinderen maken en
de rol die elke afzonderlijke vorm dan speelt bii het overbrengen van de propositionele inhoud.
In de laatste twee subparagrafen $ 6.4.1 en $ 6.e.4 komt de toetsing ran de in
Hoofdshrk 4 geformuleerde hypothesen Hz.z over de toename vm representationele symbolen err Hz.3 over de toename rran complene proposities aan bod.

6.2.t

De communi.catievormm van dc

kinfuren

Bii de analyse van de communicatievormen van de kiuderen is hetzelfile categorie€nschema als bij de volwassenen gebruikt (zie $ 6.r). Het verschil is dat
bij de kinderen de ana\rse niet alleen plaatsvond op het niveau van de com-
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Figuur 6-z

Corumunicatiovormen gebruikt daor dc kinderen in interaciie met hun moeder als
van lwt totaal aantal proposities (:n). I:baseline, Il:interusnti.e,

percentages

lil:postinterumtic, IV:impleruentatie, \f:postimplementatie. Horizonnal is
lrrft jdvon hetkind oangegerten in maonden*.
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municatieve beurt, ilraar ook op het niveau van de propositie. Dit laatste is
vooral gebeurd om inzicht te kriigen in de ontwilitceling van structurele en lin-

guistische complexiteit (zie $ 4.S.zl.
De resultaten rran de analyse rran de communicatievofinen fie de kinderen
gebruiken in de onderzoctrte periode ziin grafisch weergegeven in Figuur 6-e
en Figuur 6-1. De percentages in deze figuren komen boven de honderd omdat
in e6n propositie meerdere vonnen gecombineerd kunnen worden.
Ia Figuur 6-z is te zien dat IGren in de thuissituatie in wiiwel alle opnames
vooral stemgeluid/spraak gebruilit om te commurriceren, hoewel het gebruik
hieryan na de baseline iets lager ligt Uit Figuur 6-3 waar de gegevens rran de
centnrmopnames ziin weergege\ren, bliikt dat Karen in de interactie met de
groepsleidster haar stem veel minder gebruih. Het gebruik rnan gebaren komt
wii veel voor gedurende de gehele onderzoelcsperiode. In de centrumopnames
gebruilit Karen nog een stuk vaker gebaren dan in de thuisopnames. In het
centrrm komen gebaren op de eerste plaats en (spraak)geluid op de tweede.
De overige communicatievormen komen in beide onderuochte sittraties bii
Karen slechts slrcradisdr voor. Er werd bii Ikren voor geen enkele vorm een
statistisdr significant effect van onderzoeksfase gevonden (zie Tabel F-5 in Biilage F). Het versdril tussen de beide opnamesituaties met kelddng tot het
gebruik van spraak/vocalisatie was wel statistisdr signfficant, zowel in de analyse I tegenover III (F(r,7):rr.42, p:.orz) als in de analyse III tegenover V
(F(r,6)=8.72, F.ozil. Ook met betrekking tot het gebruik van gebaren werd
een dergelijk statistisch significant effectvan opnamesituatie gevonden (voor I
tegenover III: F(r,7)A.76, F.oz7 en voor III tegenover V: F(r,6):r5.o4,

p.oo8).

Iaura gaat tiidens de baseline al steeds beter praten. Het gebruik van gesproken taal neerrrt in de thuisopnames toe tot zo'n )oo/o len de proposities en

bliift gedurende

de rest van de onderzoeksperiode ongeveer op dat niveau. De

toename van gesproken proposities gaat aanvankeliik samen met een afirame
in het gebruik van gebaren. Opvallend is dat het gebarengebruik in de laatste
drie opnames weer toeneemt tot ongeveer het beginrriveau, tersrijl laura net
zoveel bliift spreken. De hier geschetste ontwilckeling vinden we niet duidelijk
terug in de grafiek van laura in de centrumsituatie (FrS""r 6-3). In deze situatie maali;t Ianrra veel'raker gebruikrran gebaren en minder van gesproken taal
dan in de thuisopnames. Dit zou te maken kunnen hebben met het feit dat
Laura's moeder haar spraak aanzienlijk beter verstaat dan de groepsleidster,
zoals ook al in g 6.r.r besproken werd. Kenneliik past laura haar manier van

communiceren aan deze omstandigheid aau, hetgeen op zidrzelfvan pragmatische aalvaardigheid getuigt. Omdat de veranderingen in de thuissituatie aI
tiidens de baseline inzetten en omdat het beeld in de centrumopnames nogal
fluchreert, kon bij Iar.ua geen enkel statistisdr significant effect aangetoond
worden, noch rran onderzoeksfase noch van opnamesituatie.
Yvette laat van de onderzoekskinderen de grootste variatie zien aan gebruikte
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Communicatiworunen gebruikt door de kinderen in intcrartic met de groepsleidster

van lwt rcnal aantal propositias (:n). I:baselina, ll:inkruentie,
Ill:postinteryentie, IV:irnplernentatte, V--postirnplementatie. Hoizontool is de
leefrijd van tret kind aangeganru in maandev$.
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communicatievormen. Bovendien is bii haar de sterkste verandering zichtbaar na interventie, het meest opvallend in de thuisopnames. In de baselinemetingen is in beide situaties vocaliseren voor Yvette de belangrijkste communicatievorm, hoewel zii geen enkel verstaanbaar woord kan produceren.

In de meting bij +f maanden is het gebruik rran vocalisaties sterk afgenomen.
In het kader van de interyentie kriigen de communicatieparErers van Yvette
instructie en begeleiding bij het leren herkennen rran het bEkrichtinggedrag
van Yvette en leren zij daar op een adequate manier op te reageren. Het feit
dat vanaf dat moment het communiceren via blilaidrtingen effect heeft voor
Yvette betekent kennelijk een grote stimulans om deze strategie vaker toe te
passen. Het restrltaat is dat de blilaichting de belangriilcste communicatievorm wordt voor Yvette en dit geldt voor beide onderzochte interactiesihraties.
In dezelftle periode l<riigt Yvette de besdrikking over haar eerste set grafische
symbolen en het gebruik van deze communicatievorm neemt dan ook toe. In
de centrumopnames bliift het percentage proposities met grafische symbolen
vnj laag, uraar in de thuisopnames stiigt het geleidelijk naar rond de loo/"
postimplementatie. Bij vergelijking van fase I met fase III werden bif Yvette
versdrillende statistisch significante effecten van onderzoeksfase gevonden.
Zo is de afirame vau de vocalisaties significant (F(r,9):88.n, p:.ooo), evenals de afrrame van het gebruik van mimiek (F(r,91:t4.gg, p-.oo4). Verder is
zowel de toename van grafische s).mbolen significant (F(r,91:2t.42,1=.oor),
als de toename van blilaichtingcommunicatie (F(r,9):5z,24, p:.ooo). Aangetekend dient te worden dat deze analyses onderling enigszins afhankeliik
zliin6.2.2

M ultimodoli*it en fu relatbv e bij droge v on cotntnuni cotiev orrnon

aan fu propositiowle inlwrd

In de voorgaande paragraaf kwam aan de orde dat voor het uitdrulcken van
een propositie meerdere communicatievormen gebrui}t kunnen worden. Het

gebruik ran meerdere vormen naast elkaar om 66n propositie uit te drul<ken

wordt aangeduid met de term multimodaliteit en vormt een belangriik kenmerk van OC (zie g z$.zl.In Figuur 6-4 ziin de resultaten te vinden van de
analyse van het gebruik van multimodaliteit door de onderzoekskinderen in
de twee onderzodrte interactiesituaties. Het totaal van de gestapelde kolommen in deze figuur geeft het percentage proposities aan waarin twee of drie

voflrren gebruilct worden om samen een propositie uit te dnrkken. Het
gebruik van vier verschillende vormen voor 66n propositie kwam in het
onderzoelismateriaal niet voor. Omdat de percentages soms gebaseerd ziin op
(zeer) Heine aantallen, is boven elke kolom het biibehorende absolute getal
aangegeven. Dit geldt eveneens voor dle volgende kolomgrafieken in dit
hooftlstuk.
Vervolgens is voor alle multimodale proposities per gebruikte communicatievolan vastgesteld welke bijdrage deze vormen leveren aan de introud van de
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propositie (zie Hooftlstuk 4, $ 4.5.2 en Figur:r 4-zl.Bii het vaststellen van deze
biidrage zijn drie
onderscheiden: volled.ig (de vorm drukt de propositie volledig uitl, orudersteunend (de uitgedruhe inhoud is gelijk aan een deel
van de inhoud uitgedrukt door een of meer andere gebruihe vonnen of heeft
Figuur 6-4

Multiruodale propositics en fu aard van hun construclie (combinoties van volledig
complcmcntair en onderstaun nd), als percentages van het tataal mntal propositres

Fn) mA boven elk* kolom h,et bijbehormd.e obsolute aantal. I:boseline, Il=interventin, 1ll-:postinteruentie, IV:hnpletnentatic, y:postiruplerrwnntie. Hoizontaol
is de leeftijd van het kind aangegwen in ruaanfun*.
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Door afronding ontstaat soms een gelijk aantal maanden.
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een paralinguistische funaie) en complamentair (de vorm drukt een uniek deel
van de propositie uit en voegt daarmee inhoud toe om de propositie compleet

te maken; de uitgedrukte inlroud kfn, maar hoeft niet gedeelteliik te overlap
pen met de inhoud die door een andere vorm wordt uitgedrukt).
Doordat de versdrillende vonnen waaruit multimodale proposities zijn opge
bouwd een verschillende bijdrage aan de inhoud van de propositie als geheel
kunnen leveren, ontstaan er ook versctrillende soorten constructies. Zo kan de
ene vorrn de propositie volledig uitdrulJcen, terwiil de andere vorrn in een
onderster.rnende functie gebruikt wordt. Of er zijn twee vormen die elk een
essentieel deel van de propositie uitdrulrrken, ter:wiil de derde vorm uitsluitend
ondersteunend gebruikt wordt. Indien de gebruikte vormen ieder een essentieel deel van de propositie uitdruliJcen, is er sprake van een meerelemenhriting
en tevens van multimodale linguistische complexiteit (vergelijk $ 2.3.3 en
$ +.t.2). De ontwilirkeling met betrekking tot complore proposities, zowel unimodaal als multimodaal, wordt nader besproken in g 6.2.4.
In Figuur 6-4 zrjn de versdrillende soorten multimodale constructies aangegeven binnen elke kolom. In het materiad kwamen zes verschillende constrtrcties voor, zoals ook te zien is aan de legenda onder aan de grafieken. In
de grafieken van Karen in Figur:r 6-4,, zien we in beide sihraties eeu redelijk
grote variatie in het voorkomen van multimodale proposities (van o%bri 6z
maanden in het centrurn tot 57.rYo van alle proposities bii 48 maanden thuis).
Er zijn geen statistisch significante verschillen hrssen onderzoelcsfasen of
opnamesituaties (zie Tabel F-5 ir. Biilage F). In het overgrote deel van Karens
multimodale proposities drukt de ene vorm de propositie volledig uit, teffidil

de

andere vorm een ondersteunende functie heeft (de categorie

'volledig+ondersteunend' in de grafieken). In de centrumopnames is slechts
een propositie die door beide vonnen volledig wordt uitgedrukt ('volledig+volledig') en eveneens 66n propositie waarin de ene vorm de door de andere vorrn

uiqedrukte inhoud completeert ('complementair+complementair').

In

de
thuisopnames komen beide combinaties iets vaker voor (respectieveliik zeven
keer en vier keer over alle opnames). In het *ig" geval waarin drie vonrren
gebruikt zijn in de thuisopname bii 66 maanden, betreft het 66n vorrn die de
propositie volledig uitdrukt terwiil de beide andere vormen een overlappend
deel uitdnr}&en ('volledig+ondersteunend+onderster:nend').
'Welke
proposities

is weergevormen I(aren combineert in haar multimodale
6-3. AIle 86 multimodale proposities op 66n na bestaan uit
combinaties met vocalisatie/spraak, meestal vocelisaties met gebaren (n.l%
van alle multimodale proposities). Er zijn geen duideliike veranderingen in
voorkeurcombinaties in de onderzochte periode. In het gehele geanalyseerde
materiaal rran Karen komt sleche 66n combinatie voor rran drie verschillende
geven

in Tabel

communicatievormen (vocalisatie, blilcidrting, mimie$.
laura produceert vanaf het begin in beide interactiesituaties multimodale

proposities, varidrend van ro.7

veel te zeggen

tot

41.2% van alle proposities (zie Figuur
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6-4). In de centrumopnames van laura bliift het percentage multimodale
proposities wij stabiel, terwijl er in de thuissituatie sprake liikt van iets meer
variatie. Overigens verschillen noch de verschillende onderzoeksfasen noch
de twee opnamesituaties statistisch significant van elkaar (zie Tabel F-5 in
Bijlage F).
Ook Iaura gebruikt in haar multimodale proposities vaak 66n vorm om de propositie volledig uit te drukken, ter:wijl de tweede vonn een deel van dezelftle
inhoud uitdrukt. Maar zij gebruikt ook in beide sihraties frequent de strategie
om dezelftle inhoud met twee versdrillende vonnen (meestal spraak en gebaren) uit te dnrlsken ('volledig+voll"dig'). Als de ene vorrn niet begrepen wordt,
dan is er altiid nog een mogelii}heid dat de andere vonn begrepen wordt, zou
haar achterliggende gedachte kunnen ziin. Gezien haar sledrte verstaanbaarheid is dit over het algemeen een efficiEnte strategie. Op een enkele uitzonde
ring na gaat het bii de combinatie'volledig+volledig' om uitingen die uit een
betekeniselementbestaan piivoorbeeld'auto" + wllsr + auto), datwil zeggen
niet-complexe proposities (zie $ 6.2.+). Verder komt het bii laura ook voor dat
beide vorrnen elkaar aanvullen en dus beide essentiEle inhoud uitdruli:ken
('complementair+complementair'). Deze strategie gebruikt [anrra in interactie
met de groepsleidster iets rnker dan in interactie met haar moeder. In de combinaties van drie vonnen worden twee vormen meestal gebruikt om de propo-
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sitionele inhoud die de derde vorrn volledig uitdrukt, te ondersteunen. Sledrts

in 66n van derge$ke combinaties completeren twee vormen elkaars inhoud,
terrijl de inhoud uitgedrukt door de derde vorrn volledig overlappend is ('complemenair+complementair+ondersteunend') .
Gezien het beeld van Laura's vormgebruik dat eerder uit Figuur 6-z en
Figuur 6-3 naar voren lnyam, is het niet verrassend dat de meest gebruikte
combinatie bij Laura bestaat uit gesproken taal met gebaren: 8S.g% van alle
multimodde proposities in de ttruissituatie en SzYo in de centrrmopnames
(zie Tabel 5-3). In ongeveer een larart van deze combinaties dnrkken beide
vormen de propositie volledig uit en in een ander kwart worden beide vornen
complementair gebruikt. In de resterende helft gaat het om de constructie
'volledig+ondersteunend'. In het merendeel, nameliik Zl% van deze constrtrcties, dnrkken de gebaren de volledige propositie uit en de spraak een
overlappend deel van de propositie. Het gaat dan veelal om het aanwiizen van
een voorwerp in combinatie met een deiktisdr woord (bijvoorbeeld "die" +

wlsr

+ boek).

Het gebruik van drie vorrren om 66n propositie uit te dn*ken komt in totaal
bii Iaura zesmaal voor: viif combinaties van spraak, gebaren en mimiek en 6r5n
combinatie van spraak, gebaar en blikridrting. De toename in het gebruik van
gebaren in de laatste metingen in de thuisopnames die hiervoor al aan de orde
kwam, loopt pardlel met een toename van de multimodale proposities in de
laatste drie thuismetingen (zie Figuw 6-4.). Missctrien kan hier een verband
verondersteld worden met de ontwikil<eling van linguistische complociteit, dat
wil zeggen het gebruikvan meerdere elementen om 66n propositie uitte drukken, die hierna in g 6.4.4 besproken zal worden.
In alle opnames van Yvette komen we multimodale proposities tegen, varie
rend van 2.9 tot 42.6% van alle proposities (zie de gestapelde kolommen in de
grafieken van Yvette in Figuur 6-4). Het gebruik van multimodaliteit varieert
in de onderzoctrte periode zowel in de thuismetingen als in de centnrmmetingen. Er is een tiideliike afrrame in multimodaliteit te zien - het sterkst in de
thuissituatie - die samenvalt met de opvallende toename in het gebruik van de
bElaichting en de afiname van de vocalisaties (zie Frguro 6-z en Figuur 6-3).
Bii statistische toetsing van deze verschillen ttrssen fase I en fase III komt een
significant effect van fase naar voren (F(r,9):1S.75, p-.oo1), maar niet rran
opnamesituatie (F(r,9):q.76, p:.4o5). Het feit dat de communicatiepartrrers
van Yvette al snel in de intenrentieperiode leren om meer aandadrt te hebben
voor de nonvocale communicatie van Yvette zal het gebruik van blikrid$ingcommunicatie zeker bevorderd hebben. Het vormt mogeliik ook een verHaring voor de afirame in multimodditeit de vocalisaties \xan Yvette in de eerste
opnames hebben voornameliik de functie om de aandacht van de communicatiepartners op zichte ridrten. Omdat zowel moeder als groepsleidster gevoe
liger worden voor het kiikgedrag van Yvette, is het maken van geluid om aandacht te kriigen veel minder nodig. Het gebruik van blikrichtingcommunicatie
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is succesvol geworden. Een andere verHaring zou kunnen ziin dat de (tiideliike) afrrame van multimodaliteit in verband staat met andere aspecten van de
ontwikl<eling, zoals het verschijnen van representationele sprbolen (grafische
syrnbolen en symbolische blikridrtingen) en de opkomst en groei van compleriteit (zie de paragrafen hierna).
In de meeste multimodale proposities gebruilit Yvette frn van de vormen om
de volledige propositionele inhoud over te brengen (zie Figurrr 6-4). In deze
gevallen gebruikt ze de tweede vonn om de inhoud te ondersteunen. Vormen
die geidentificeerd ziin als ondersteunend dienen bii Yvette vooral een paralinguistische functie, datwil zeggen zeninbedoeld om de aandadrtte ridrten
op een referent of om andere elementen rlan de boodschap te benadnrkken. In
het materiaal van Yvette ziin slechts zes voorbeelden van het gebruik van twee
vonnen die beide 66n propositie volledig uitdrukken ('volledig+volledig'). In aI
deze gevallen gaat het om niet-complexe proposities. Het complementair
gebruik van twee verschillende vormen versctriint voor het eerst bii +l maanden in de centrumopname en betreft met trame combinaties van grafische
symbolen en blikrichtingen.
Combinaties met vocalisaties (geen spraak) komen in de multimodale proposities van Yvette het meeste voor: 88.6"/" van alle multimodale proposities in
de thuisopnames en 7y.6o/" van alle multimodale proposities in de centrumopnames (zie Tabel 6-11. Zoals verwacht kon worden op grond van het beeld
dat uit Figuur 6-z en Figuur 6-3 naar voren komt, bestaat de meest gebruikte
combinatie bij Yvette uit vocalisatie(s) gecombineerd met blikridrting(en)
(48o/" in de opnames met Yvettes moeder en 4S.g% in de opnames met de
groepsleidster). Na interventie gaatYvette ook grafische syrnbolen combineren
met blilcrichtingen om proposities te vormen. Combinaties van drie versdrillende communicatievonnen komen sporadisch voor: in totaal vijf proposities
in de thuisopnames en sledrts 66n in de centrumopnames.
De overgang \xa.n vocaliseren naar blikrichtingcommunicatie als belangrijkste
communicatievorm voor Yvette is al in $ 6.2.r besproken. In de eerste twee
opnames gebruikt zii haar stemgeluid vooral om een volledige propositie over
te brengen: om gevoelens uit te drulften of om aandacht te wagen. Het relatief hoge percentage vocalisaties in de laatste twee thuisopnames vertegenwoordigt bijna uitsluitend het gebruik van deze vorm in combinatie met
andere vormen (respectieveliik 84,60/" en goo/o rran alle proposities met vocalisatie). In deze gevallen worden de vocalisaties altiid gebruikt om de propositie die door een andere vorrn wordt uitgedrukt te ondersteunen. Over het
algemeen gebruikt Yvette blikrichtingen om een volledige propositie uit te
drukt<eu; er is slechts &n propositie waarin zii een blilaichfing ondersteunend gebruikt. In de loop van haar ontwil&e1ing begint Yvette haar blilcridrting te gebruiken om de inhoud die zij via een grafisch symbool uitdrukt te
completeren. Grafische symbolen worden vooral gebruikt om een volledige
propositie uit te drukken en in de overige gevallen om de inhoud overge-
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brachtvia de blikridrting te completeren. Yvette gebruilit nooit grafiscle symbolen in een ondersteunende fimaie. Ten slotte zijn er in totaal slechts zes
voorbeelden waarin Yvette twee verschillende voflnen gebruih om een volledige propositie uit te drukken.
6.r.3

Synb olisclrc cotnruunicatie

Om zicht te krijgen op de ontvvikkeling van symbolisdre communicatie bii
niet-sprekende kinderen, is onderzocht in hoeverre de kinderen representotionele symbolenproducereu in hr:n communicatieve beurten. In Hoofilsfuk 4 is
als hlpothese Hz.e geformuleerd dat de onderzoekskinderen na interventie
meer representationele symbolen zullen produceren. De toetsing rnan deze
hypothese vond plaats door een analpe op propositioneel niveau. Voor elke
propositie is per gebruikte communicatievorm bepaald of via de vorm al dan
niet een representationeel symbool wordt geproduceerd. Representationele
symbolen zijn opgevat als slmrbolen (woorden, gebaren, symbolische blikrictrtingen, grafische symbolen) die stabiele referenten representeren en
waarvan de basale betekenis niet verandert met een verandering in de
gebruiksconte<t. Niet-representationele slmbolen ontlenen hun betekenis
volledig aan de situationele content. Hieronder vallen deiktische en anaforisdre woorden (di.e, fuze, ik, hier, zo), deilctische gebaren (wiizen, reiken) of
blilcidrtingen en paralinguistische signalen (zie verder S 4.5.2 en de voorbeelden in Tabel4-6).
De resultaten van de analyse ran symbolische commu"nicatie zijn weergegeven
in Figuur 6-5. Uit de grafieken bliikt dat Ituren geen ontwik:keling laat zien op
het gebied van symbolische communicatie. In de thuissituatie uit zij in de
meeste opn:rmes wel enkele verstaanbare rqlresentationele woorden, maar

dit

aantal neemt gedurende de onderzoelaperiode eerder af dan toe. In de centrumopnames gebrui}t Karen sledrts in een opname drie keer dezelftle woor-

den ('mama <naam>') en in tw'ee andere oprulmes gebruilt zij enkele grafische symbolen (foto's van voorwerpen, personen, handelingen). De vergeliiking hrssen de versclrillende onderzoeksfasen toont geen enkel statistisch significant verschil aan, noch tussen fasen noch tussen opnamesituaties (zie
Tabel F-5 in Bijlage F).
Bij Laura is er sprake lan een toename in het gebruik van representationele
spubolen, niet alleen in de percentages maar vooral ook in absolute aantallen.
Omdat in de thuissituatie de proportionele toename al start in de baselinepe
riode en het proportionele niveau in de centrumopnames over de gehele periode gemiddeld ongeveer geliik bliift, kan geen significant versctril hrssen fasen
worden aangetoond (zie Tabel F-5 in Biilage F). Het versctril tussen de beide
onderzochte interactiesituaties is opnieuw opvallend: in interactie met haar
moeder gebruikt laura vooral gesproken taal, terwiil het aandeel representationele gebaren in de interactie met de groepsleidster veel hoger ligt. Verder is
ook in algemene zin het symbolisch gehalte van de communicatie in de thuis-
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situatie hoger dan in de centrrmsihratie. Dit versctril tussen opnamesittraties
is echter niet significant.
In de opruImes rran Yvette komt in de baselineperiode slechts 66n representationeel symbool voor (het telwoord 'd(r)ie', dat min of meer bij toeval geproduceerd liikt te worden). De eerste representationele symbolen verschijnen pas
echt na de start van de interventie- In beide situaties is sprake van een nogal
grote rariatie in de proportie van representationele symbolen als geheel, maar
ook in het aandeel van grafische syrnbolen en symbolische blikrichtingen
Figuur 6-5
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binnen het geheel van de symbolisdre commr.rnicatie. Dit ziin de enige twee
communicatievormen waarin Yvette, gezien haar fysieke mogeliikheden,
representationele symbolen kan produceren (zie $ +.1.r). Gezien het feit dat
representationele symbolen bii Yvette in de haselineperiode nagenoeg afwezig
ziin, is het niet verbazingweliilrend dat het versctril hrssen fase I en fase III statistisch significant blijkt te zijn (F(r,9):44.r9, P-.ooo). Tussen fase III en fase
V is er geen significant effect van onderzoeksfase. De verschillen tussen de
beide opnamesituaties zijn evenmin significant.

6.r.4

Complexi*it

Het laatste aspect van het gebruik van communicatievorrnen door de onderzoekskinderen betreft de ontwilirkeling van complexiteit in de structur:r van
hr.m communicatieve uitingen. In Hoofdshft 4 is als hypothese Hz.3 geformuleerd dat het aantal complexe proposities, proposities die uit meer dan een
element bestaan, in de intewentieperiode zal toenemen. Voordat ik de resrrltaten van de toetsing van deze hypothese presenteer, zal ik eerst enige aandadrt
besteden aan het versctrijnen van complexe gesprelcsbeurten, dat wil zeggen
beurten waarin meerdere proposities venrat ziin.
Karen produceert slechts rffinmaal, in de centrumopname bij 66 maanden,
een beurt met twee proposities. In de opnames van de beide andere kinderen
zijn meer voorbeelden te viuden van beurten die uit meerdere proposities
bestaan. In de baselinemetingen va.n laura met haar moeder zitten vier berrten (z.r% rran in totaal r9o beurten) die uit twee proposities bestaan en in de
centrrmmetingen van de baseliue zijn twee van dergeliike beurten $.2% van
in totaal 6e beurten). In de drie metingen per situatie in de postinterventiefase ziin deze getallen respectievelijk q (6.70/o vau r93 beurten) en 5 $.4%
van 93 beurten). In het materiaal van [anrra zijn in totaal drie beurten die
bestaan uit drie versctrillende proposities. Deze beurten zitten in drie verschillende opnames van Laura met haar moeder (respectieveliik bii 48, 47 en
55 maanden).
Ook bii Yvette bestaat de overgrote meerderheid van de beurten uit eeu enke
le propositie. In de baselineopnames is sledrts 66n enkel voorbeeld te vinden
van een complece beurt met twee proposities. In de postinteruentiefase is er
een beurt met twee proposities in de thuisopnames (o.7/" van in totaal r47
beurten) en ziin er drie van dergeliike beurten in de centrumopnames (3.j"/"
rran in totaal 85 beurten). In de
postimplementatie is er een lidrte
toename te constateren tot respectieveliik in toaal negen beurten in de opnames met moeder (6.g% van in totaal r3r beurten) en 4 beurten in de opnames
met de groepsleidster (4.3% rnn in totaal 94 hurten). In een aantal thuisop
names van Yvette viur na de baselineperiode ziin bovendien zogenaamde verticalc structurmtevinden, dat wil zeggen het vom.en van ffn propositie over de

beurtgrens heen (zie $ 4.5.2 en verder o.a. Smith, 1996; Von Tetzchner & Martinsen, 1996). Het liilr;t erop dat Yvette deze strategie ontwiliilceld heeft om mis-
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communicatie te voorkomen. Omdat haar blikridrtingen inmiddels heel erg
snel ziin geworden, kost het haar communicatieparbrers moeite om haar te
volgen. Daarom gebruikt Yvette de strategie om eerst 66n element uit te dnrk'
ken en te wactrten tot haar parbrer aangeeft dat de betreffende blikrichting correct gezien en geinterpreteerd is.
worbeeld (zie ook voorbeeld 5 in Tabel 4-5)
Wette en haar moeder spelen met de pop

Yvette
moeder

> [enour] (wacht op reactie)
"broek"

Yvette

K1rfi

moeder

"trui"

Yvette

Kqrn

KryKr

> [rnur] (wacht op reactie)
> pop op rolstoelblad

moeder "pop"

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

In drie rran de geanalyseerde oprurmes, de thuisopnames Wl4l,49 en 6o maanden, produceert Yvette respectieveliik 66n, twee en vier proposities in verticale
structuren (van in tohal respectieveliik 19, 6o en 55 proposities in die opnames).
Van deze in totaal zeven proposities gebruikt zij voor viif proposities twee beurten (tien berrrten in totaa$ en voor twee proposities drie beurten (zes beurten in
totaal).

Het versdrijrren van de eerste complexe proposities, proposities die uit meer
dan een element zijn opgebouwd, bii de drie onderzoekskinderen en de ontwikil<eling naet betrekking tot deze compleriteit ziin weergegeven in Figuw
6-6. Daarbii is onderscheid gemaalilt tussen unimod.ole comple>re proposities

waarbii de elementen waaruit de propositie is opgebouwd worden uitgedrul$
in 66n vorrn en multtmodale complexiteit waarbii deze elementen door verschillende vofinen worden uitgedrulct. Indien bij een meerelementuiting een
of meerdere voflnen ondersteunend gebruikt zijn, leveren zij geen r:nieke bijdrage aan de propositie; dergelijke complexe proposities worden beschouwd
als uniruodaal metbetrekking tot het aspect compleciteit.
Bii Karen komen complexe proposities slechts inciderrteel voor en er is geen
duideliike ontlrdlifteling waarneembaar. Laura produceert welisruaar reeds
enkele complere proposities in de baselinemetingen, tnaar een echte ontwikkeling is pas te zien na interventie en in de implementatiefase, vooral in de
opnames met haar moeder en in mindere mate in de opnames met de groepsleidster. Het versdril tussen fase I en III is statistisch significant (F(r,9)- 24.65,
p.oor). Ook bij Yvette komt de ontwi}fteling pas goed op gang na de start van
het intenrentieprograrlma, ongeveer op hetzelfcle moment als de eerste repre
sentationele symbolen verschiinen (zie Figuur 6-5). Omdat de aantallen laag
bliiven is het effect van onderzoeksfase bii Yvette niet statistisdr significant bij
r32
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vergeliiking van fase I met fase
de opnamesituaties waren noch
(zie Tabel F-5

in Bijlage

III (F(r,9):4.5

5,

y.o6z\.

De versctrillen hrssen

bij Laura noch bii Yvette statistisch significant

F).

Yvette en laura produceren beiden met name na de baselineperiode multimodale proposities waarin de gebruikte voruren ieder een eigen biidrage leveren
aan de propositionele inhoud (zie de categorie'complementair+complemenfur Figuur 6-4). Een dergeliik complementair gebruik ran twee verschil-

tair'

Figwur 6-G

Complexe proposities als percentages van

lwt totaal mntal proposities (=n) tnst

boven ellr* kolom het bijbehorende absolute

mntal. I:boseline, Il-intmtentie,

Ill:postintsrymtie, IV:implementatia, l:postimplementatie. Hoizontaal is
lrrfrid van twt kind m.ngegwm in ruaandcn*.
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lende communicatievormen impliceert per definitie multimodale complexiteit. Het versdrijnen \ran complece proposities liikt bii deze twee kinderen
min of meer parallel te lopen met de tiidelijke afrrame van multimodale proposities die in g 6.2.2 aan de orde lcrram. Mogelijk staan beide resultaten in
verband met elkaar. De vootziclrtige verondersteling zou dan lqmnen zijn dat

het combineren van meerdere elementen in dezelftle communicatievorm

if) gemakkeliiker is dan het combineren van elemen('unimodale
ten in verschillende vormen ('multimodale complexiteif). De aantallen in het
onderhavige onderzoeksmateriaal ziin ectrter te Hein om een dergelijke veronderstelling goed te kunnen toetsen. Bovendien zou dit in tegenspraak ziin
met de ontwikftelingsvolgorde zoals die gerapporteerd wordt bij kinderen die
een gesproken taal verwewen (vergeliik $ z.l.l).
Bii Laura gaat de toename van complexe proposities ook samen met een relatieve afirame van multimodale proposities waarin beide vonnen de propositie
volledig uitdnr}:ken (zie de categorie 'volledig+volledig' in Figur:r 6-a). Bij
nadere analyse bliih dat de overgrote meerderheid van dergelijke constructies
uitingen betreft die slechts uit 66n betekeniselement bestaan dat in twee verschillende vorrnen wordt uitgedrukt. Slechts 9.8% van deze constructies
betreft proposities die uit meerdere elementen bestaan en dus tot de complexe
proposities behoren. Ook Van den Bogaerde (zooo) vond in haar onderzoek
naar de taalontwi}:keling bii dove en horende kinderen van dove ouders dat de
proposities die zowel volledig gesproken als volledig gebaard werden meestal
bestonden uit #nelementtritingen.

Ten slotte is het interessant om te bekiiken wat voor soort elementen de kinderen combineren in hun eerste complexe proposities en of er in het soort
combinaties een ontwi}il<eling waarneernbaar is. Bij Lawa komen in de baselinemetingen in totaal adrt combinaties voor van een deiktisch element en een
representationeel syrrrbool en slechts 66n combinatie van twee representationele symbolen, Combinaties van twee of meer representationele symbolen in
66n propositie gaan echter al snel na de start van de interventie de meerderheid vormen binnen het geheel van comple)€ proposities. Ook het aantal elementen waaruit proposities bestaan, neemt geleideliik aan toe tot vier of vijf in
de laatste geanalyseerde opnames. De eerste combinaties die Yvette produceert, bestaan uit twee deiktische symbolen die samen een propositie vormen.
In de loop van de intenrentiefase gaat Yvette een deiktisdr symbool combineren met een represeutationeel symbool binnen 66n propositie. Hoewel er in de
cerrtrumoPname bij +l maanden ook al 66n combinatie van twee representationele symbolen voorkomt $2,5Y" rran de comple:<e proposities), ziin veruit de
postimplementameeste van dergelijke combinaties te vinden in de
ne (41%van alle complene proposities). Deze gegevens zouden kunnen wijzen
op een mogelijk meer algemene ontwikkelingsvolgorde die loopt van het combineren rran twee deiktische elementen, via het combineren van een deiktisch
element met een representationeel syrnbool, naar het combineren van twee
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representationele symbolen. Een dergeliike ontwikkelingsvolgorde sluit aan bii
wat bekend is uit onderzoek naar de normale taalverwewing bii zowel horende als dove kinderen (Caselli & Volterra, r99o; Van den Bogaerde, zooo).

6.7

Samenrnatting

Allereerst is in dit hooftlstuk gekeken naar de vorrn van het taalaanbod van de
volwassen communicatieparurers en de eventuele veranderingen daarin. Het
gebruik van uitsluitend nonvocale vormen in communicatierre beurten neemt
r:a interventie bii alle communicatiepaflners significant toeE. Oprrallend is dat
de groepsleidster met alledrie de kinderen eigenliik al vanaf het begin het
meest gebnrikrrraak:t van niet-gesproken communicatievomlen, al dan niet
gecombineerd met spraak. Vooral bii Ifuren is er ook een toename te zien ran
de nonvocale communicatie door de groepsleidster in de loop van de onderzoeksperiode. Bij Karen is bovendien het versdril tussen groepsleidster en
moeder het grootst. Bii Ibrens moeder zien we nauwelijla veranderingen in
de loop van intenentie en implementatie. Zi commurriceert voornameliik via
het onderzoek.
spraak en bliift dat ook grotendeels doen
Onder de gebruilcte nonvocale vorrnen is zowel bii de groepsleidster als bii de
drie moeders de categorie gebaren veruit het grootst. Bii de comrnunicatie
parhrers rran Yvette neemt ook de categorie grafische symbolen in de loop rran
de interverrtie significant toe. Indien uitsluitend een nonvocale vorm gebruikt
wordt voor het samenstellen \nan een propositie dan drukt deze vorm de propositie uiteraard volledig uit. Maar ook bii het gecombineerd gebruik van
spraak met uonvocale vonnen neemt de proportie beurten waarin nonvocale
vormen een volledige propositie uitdrukken bii alle communicatieparErers na
interventie iets toe, al is dgze verandering nergens statistisdr significant.

Bii de kinderen is niet alleen gekeken naar de vormen die zii bii voorkeur
gebruiken om te communiceren en de mogeliike veranderingen daadn, maar
ook traar multimodaliteit en de soort multimodale constrrcties die de kinderen
produceren. Ten slotte is geanalyseerd hoe enerziids het gebruik van repre
sentationele symbolen zich ontwikkelt en anderziids complexiteit, het gebruik
van meerdere elementen om 66n propositie samen te stellen.
Karen laat op alle onderzochte aspecten nraar weinig ontwilfteling zien, al ziin
er enkele opvallende versdrillen tussen opnamesituaties. Thuis methaar moe'
der heeft Karen een duideliike voorkeur voor vocalisaties, terwiil ziinhet cenUum juist op de eerste plaats via gebaren communiceert. Omdat de groepsleidster ook in alle onderzoc-hte fasen significant vaker gebruilorraakt van gebaren dan de moeder van l(aren, ligt het voor de hand hier een verband te veronderstellen. I(arens multimodale proposities bestaan voord uit de combina-

rz
Tabel F-4

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

in Bijlage

F).
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tie van vocalisatie met gebaren en over het dgemeen drukt 66n van beide vormen de propositie volledig uit, terriil de andere vonn een ondersteunende
funaie heeft. Thuis heeft Karen een voorkeur voor het uitdruktcen van een volledige propositie via spraak, terwiil rii in het centrum vooral met gebaren volledige proposities uitdnrkt. Representationele symbolen komen in de opnames
van Karen slechts sporadisch voor en dit aantal neemt niet toe gedurende de
onderzoeksperiode. In de thuissituatie gaat het uitsluitend om woorden, in het
centnrm gebruikt ze een enkele maal een grafisdr symbool. Complexe proposities, ten slotte, liiken bii Karen slechts een enkele maal min of meer bii toe
val geproduceerd te worden en er is in elk geval geen duideliike ontwikkeliogdrl * waarneembaar.
Iaura heeft een duideliike voorkeur voor spraak als uitdrulil<ingsvonn. Zii gaat
in de loop van de onderzoeksperiode steeds beter praten en kiest met name
voor spraak voor het uitdruliken rran volledige proposities. Maar ook gebaren
spelen een belangrijke rol in haar communicatie. De toename van gesproken
uitingen en de afrrame van gebaren start al in de baselineperiode, zodat een
relatie met het interventieprograrruna hier niet voor de hand ligt. Ook bii laura's moeder ligt het gebruik van gebaren na interventie lager dan tijdens de
baselineperiode. Opvallend is dat Iaura in de centrumsituatie veel raker
gebruilorraalit van gebaren dan in de thuissituatie. Dit kan te maken hebben
met het feit dat haar moeder haar beter verstaat dan de groepsleidster. Ook is
er in de centrumsihratie over het algemeen veel meer
sgeluid, hetgeen de verstaanbaarheid verder kan belemmeren. Voor haar multimodale
proposities kiest lanrra vooral voor de combinatie spraak met gebaren, waarbii
gebaren over het algemeen de volledige propositie uitdrulitcen en de spraak
meestal een overlappend deel. Dat laura steeds beter gaat praten is ook op te
maken uit de toename van het aantal proposities dat 66n of meer representationele woorden bevat in de loop van de onderzoeksperiode. Behalve woorden
produceert lanrra ook representationele gebaren (voord Ja en nru).
Het enige statistisch significante effbct van interventie dat bii [aura aangetoond kon worden is de toename van complexe uitingen. Vooral na interventie
gaat laura complexe proposities produceren en tot de laatste geanalyseerde
opname bii tS maanden neemt de proportie complexe proposities toe in beide
opnamesituaties. Binnen de comploce proposities lijkt er een lidrte toename te
constateren van de multimodale complexe proposities, dat wil zeggen proposities waarbij zowel essentii{e inhoud via gebaren wordt overgebracht als ande'
re essentidle inhoud via gesproken taal.
Yvette laat van de drie kinderen de duideliikste ontwikkelingen zien na de start
van het interventieprogramma. Er ziin bii haar grote veranderingen in de communicatievormen die zii kiest om haar bedoelingen duideliik te maken. De
sterke voorkeur voor vocalisaties in de baselineperiode wordt na interventie
abrupt ingeruild voor de blikrichting als voorkeursvorm. Het gebruik van grafische slmebolen neemt na de baseline geleideliik toe. Nadat deze vonnen voor
r36
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haar toegankelijk ziin gemaalct, kiest ziivoor die vorrnen die haar, gezien haar
motorische beperkingen, de grootste mogeliikheden bieden voor dei};tisctre en
symbolische communicatie.

Het grootste deel rran de multimodale proposities van Yvette bestaat uit een
combinatie van vocalisatie met blikrichting, waarbii de blikridrting gebruikt
wordt om de inhoud van de propositie over te brengen en de vocalisaties fienen om de aandacht van de parbrers te trekken. Proposities waarin twee vormen de propositie volledig uitdnrkken ziinzeldzaam bii Yvette. Dit vermiiden
rran redr.rndantie komt mogelijk voort uit een economisch principe van effici€ntie. Het communiceren is voor Yvette imrners fysiek behoortijk inspannend. Een dergeliike interpretatie sluit aan bii de resultaten van onderzoek rran
Iverson en collega's (1994) die eeu minimale lexicale ovedap rapporteren tussen de gebaren en de spraak ran ionge sprekende kinderen. Het liih aan de
andere kant in tegenspraak met het veelrnrldig voorkomen bii Laura van multimodale proposities waarin beide vonnen de propositie volledig uitdnrkken.
Eerder werd dit gebruik bii Laura in verband gebracht met de slechte verstaanbaarheid van haar spraak In een dergeliike situatie kan redundantie iuist
een efficiEnte en effectieve functie vervullen.
Representationele syrnbolen, bii Yvette grafische syrrbolen en slmrbolische
blikrichtingen, verschiinen p:rs na de start van het interventieprogramma en
nemen in de loop van de onderzoeksperiode in aantal toe. Het verschiinen van
de eerste representationele symboleu is bij Yvette heel nauw verbonden met de
blootstelling aan cornmunicatievornen met symbolisdre mogelijli:heden die
zij daadwerketijk kan reproduceren. Ook complene proposities verschiinen bii
Yvette pas als de interventie al van start is gegaan. Hun aantal bliift tot het eind
van de materiaalverzameling beperlct. Ten slotte leertYvette gebruik te maken
van zogenaamde veticale struchrren, rnaar ze gebruikt deze strategie niet echt
raak.

Zowel bii Iaura als bii Yvette liikt er een verband te bestaan tussen een tiide
lijke afirame van multimodale proposities en het versctriinen en toenemen van
complexe proposities. Bij Yvette vallen de eerste complexe proposities bovendien in de tijd samen met de eerste representationele symbolen. Zodra zii
mogeliik*reden heeft gelcregen voor symbolische communicatie gaatzij direct
al combinaties van syrrbolen produceren. Daarmee slaat zii in wezen de zogenaamde 66nwoordfase over die aan het begin staat van de symbolisdre commrmicatie bii zidl normaal ontwikkelende kinderen.
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RUSUTTATEN EN HUN

ONDERTINGE SAMENHANG
In de vorige hoofdstukken ziin de resultaten besproken met betrekking tot de
gesprekspatronen en de sernmurdcatievormen. Er lqilamen veranderingen
naar voren zowel in het communicatieve gedrag van de volwassenen als in het
communicatieve ge&ag van de kinderen. In dit hooftlstuk zullen enkele verbandeu ttrssen de resultaten uit de vorige hooftlsttrlil<en aan de orde komen.
Ook komen verbanden aan de orde met andere gegevens die in het kader rtan
dit onderzoek verzameld zijn.
In $ +.1 van Hooftlstuk 4 werden de onderzoekskinderen geintroduceerd en
werd enige globale informatie gegeven over de individuele interventiedoelen
en het verloop van het interventieprogamma per kind. In $ 7.r zal worden
nagegaan iu hoeverre uit de resultaten van het effectonderzoek zods die in
Hoofdstuk 5 en 6 werden besproken, is op te maken of de gestelde individuele doelen berei}t werden.
In Hooftlstuk 5 ziin de veranderingen in de gesprelapatronen aan de orde
geweesL Aan de relaties tussen de veranderingen bij de volwassenen en die bif
de kinderen werd in dat hooftlstuk slechts zijdelings aandadrt besteed. Maar
het C0cP-programma heeft als belangrijk uitgangspunt dat de communicatiene vaardigheden van niet-sprekende kinderen kunnen verbeteren als volwassen communicatiepartners hun gedrag op basis van instructie aanpassen.
In g 7.2 van dit hooftIsttrk zal ik dan ook nader ingaan op de \naag of er verbanden ziin aan te tonen tussen het gedrag van de volwassenen en dat van de
kinderen en zo ia, voor welke aspecten relaties aan te tonen ziin.
Ten slotte zullen de resultaten van de effectstudie in verband gebradrt worden
met gegevens over taalbegrip e, cognitie van de onderzoekskinderen. Gedurende de gehele onderzoeksperiode werden bii de kinderen elke vier maanden
tests afgenomen om het aalbegripsniveau en het cognitieve niveau vast te stellen. Voor zover mogeliik worden deze gegevens in S 7.3 gerelateerd aan de
resultaten van de interactieanalyse.

7.r

Samenhang tussen interventiedoelen en resultaten ran de
interactieanalyse

Het COcP-programma kent algemene doelen die voor ieder deelnemend kind
gelden en individuele interventiedoelen die elk half jaar ge€valueerd worden
en zo nodig worden biigesteld. De twee algemene doelen zijn een toename van
de communicatie van het kind leidend tot een evenwidrtiger beurwerdeling
tussen kind en communicatieparbrer (hypothese Hr.3 in $ +.r) en een vergroting van de inhoudeliike inbreng van het kind bliikmd uit een evenwichtiger
verdeling van de topicintroducties in de interactie (trypothese Hr.4 in $ +.t).
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Deze twee algemene doelen werden geEralueerd in Hooftlstuk 5. Uit de resultaten bleek dat het COCP-programma bii Karen geen aantoonbaar effect op
deze aspecten heeft gehad. Bij Iaura en Yvette werden wel voor beide aspecten
positieve veranderingen aangetoond. Na interventie is er bij deze twee kinderen sprake v:ur een balans in de beurwerdeling en een balans in de verdeling
van de topicintroducties. Dit geldt zowel voor de interactie met de moeders ds
voor de interactie met de groepsleidster.
De infividuele doelen die voor de drie onderzoekskinderen werden geformuleerd in de onderzoeksperiode (zie $ 4$.zl zijn niet allemaal direct te koppelen
aan de voor deze effectstudie uitgwoerde analpes. Omdat het effectonderzoek
zich niet ridrt op specifieke communicatieve firncties, maar op de gesprekspatronen en de communicatievormen in de interactie,lcan geen uitsluitsel gegeven worden over het bereiken van doelen die bestaan uit het stimuleren ran
bepaalde specifieke communicatieve functies. Aan de evaluatie rnan deze doelen
wordt aandacht besteed in Heim en |onker (rqg6). Individuele doelen die meer
algemeen geformuleerd ziin, kunnen wel gekoppeld worden aan variabelen die
bij de interactieanalyse betrokken waren. In Tabel 7t is voot deze individuele
doelen per kind (zie $ 4.r.2) een vertaling gemaakt naar getoetste variabelen in
Hoofilstuk 5 en 6. In de laatste kolom is vervolgens samengevat of de resultaten al dan niet een aanwijzing vormen voor het behalen van deze doelen.
Uit Tabel T-r bliikt dat er voor de individuele interventiedoelen die voor Karen
werden geformuleerd nauweliiks effecten rran het programma konden worden
vastgesteld. De onderzoeksresultaten wijzen weliswaar in de richting van een
lichte toename van de communicatie en ran de responsiviteit bij IGren, nuar
deze veranderingen ziin niet statistisch significant (zie Tabel F-r en F-z in Bii-

lage F).

Bii Iaura was de communicatie bij de start van het onderzoek al aardig op gang
gekomen, zodatbii haar de individuele interventiedoelen vooral bestonden uit
een verdere uitbouw van die raardigheden en gerelateerd waren aan specifieke
communicatieve functies. De doelen gericht op het gebnrik van grafische symbolen en uitbreiding van de slmbolenschat lcunnen in principe wel in verband
gebradrt worden met de effectsttrdie. Tegeliikertijd was de toename van het
gebruik van grafuche symbolen vooral bedoeld voor situaties waarin faura's
commurricatiepartners niet in staat waren haar spraak te verstaan of haar gebaren te Uegriipen. Dit gold niet zozeer de communicatiepartners die voor het
onderzoek met haar werden gefilmd zodat daar de noodzaak om te communiceren via grafisdre symbolen nauwelijls aanwezig was. Op basis ran de videofragmenten voor deze shrdie kunnen we dan ook geen condusies trekken over
het bereiken ran dit intewentiedoel. Ten slotte neemt bij Iaura het gebruik ran
representationele symbolen weliswaar in absolute zin toe (zie Figuur 6-5 irr
$ 6.2.1), maar de proportionele toename is niet statistisch significanl Dit komt
vooral omdat de grootste toer:ame al plaatsvindt tijdens de baselinefase als de
spraakontwikkeling bii Lawa goed op gary komt (zie Hoofdshrk 6).
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Tabel T-t

amenhang tussen interuentwd o elen en r e sultoten v an fu intar actican aly se

Ind.ividuele intcruentiedoelm per kinn dis gekoppeld kunnen worden aan voiabelen

van de interactieanalyse met bilbehorenfu onfurzoeksresultotan.

individuele

doelen

beurtnemen

operationalisatie

toetsingsresultaten

toename beurten

lichte toename, niet

significant
toename reactiebeurten
> afname initiatiefbeu rten

variabel, toenemende
tendens, niet significant

gebruik map en balk met
foto's

toename grafische

komt sporadisch voor
bij groepsleidster

gebruik grafische symbolen

toename grafische

meer aandacht voor de

partner

Laura

symbolen

symbolen
uitbreid ing symbolenschat

toename representationele
symbolen

komt nauwelijks voor in
geanalyseerde opnames
toename, maar niet
significant

initiatief nemen

toena me

gebruik grafi sche symbolen

toename grafische
symbolen

significante toename

toename representationele
blikrichtingen

significante toename

lA en NEE aangeven

met

blikrichting

i

n

itiatiefbeu rten

significante toename

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

Z.z

Samenhang hrssen het ge&ag ran de volwassenen en de kinderen

Uit de resultaten die in Hoofdstuk

zlin besdueven is duideliik geworden hoe
de verdeling van gesprekscategorie€n bii de kinderen en htm volwassen comS

municatiepartners was en welke veranderingen daarin gedurende de onderzoclrte periode hebben plaatsgevonden. Ook ontstond een globaal beeld ran de
samenhang hrssen deze verdeling bii de kinderen en de verdeling bii de volwassenen. Zo zagemwe bii Laura en Yvette in beide situaties een ontwikkeling naar
zowel een geliikwaardige beurwerdeling als een geliiloeaardige verdeling ran de

topicintroducties. Bij Furen werden dergeliike ontwikftelingen niet gevonden.
In gespreliften zijn de communicatieve gedragingen van de gespreksparErers
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altiid aan elkaar gerelateerd en van elkaar aftrankeliik, maar de aard en de
sterkte van de relaties kunnen versdrillen. Uit de frequentieverdelingen van
initiatieven en reacties is op zichzelf niet op te maken wann66r de kinderen
een topic introduceren of hoe de volwassenen reageren op een topicintroductie van het kind. Om dergelijke wagen te kunnen beantwoorden, werden alle
sequenties van twee opeenvolgende gesprekseenheden van verschillende participanten geandyseerd. Nadat ik in $ 7.zt de gebruilte sequentiEle analysemethode heb toegelicht, zal ik in g 7.2.2 nader ingaan op het gedrag van de
volwassenen dat voorafgaat aan initiatiefbeurten van de kinderen en in E7.z.j
op de reacties van de volwassen communicatiepartrrers op deze initiatiefbeurten-

2.2.1

SeEtentiEle analyse

In een sequentiele analyse worden patronen van opeenvolgende gebeurtenissen geanalyseerd. De transcripten van het onderhavige onderzoeksmateriaal
kennen een basispatroon waarbii beurten en beurtkansen van de beide deelnemers elkaar afwisselen in het tijdsverloop van de interactie. Zoals in elk
gesprek zien we in het materiaal ook het verschijnsel van simultane beurten
en hurten die elkaar (gedeelteliik) overlappen. Het gemiddelde percentage
simultane en elkaar overlappende beurten berekend over alle opnames
bedraagt voor Karen en [aura ry.8% en voor Yvette 1630/o. Niet altiid wordt bii
overlappende betrrten de opeenvolging van beide deelnemers onderbroken.
Indien twee beurten elkaar gedeeltelijk overlappen, terwijl de eerste berrrt eerder start en eerder eindigt dan de intemrptiebeurt, wordt de opeenvolging va.n
de deelnemers bii de beurErame niet echt verstoord. Deze beurten zijn gewoon
bii de sequentii{e analyse betrokken. Indien de intemrptiebeurt ectrter later
start en eerder eindigt dan de simultaan verlopende beurt ran de paflrrer,
wordt de opeenvolging van de parlners bii de beurtname w6l verstoord. Dergeliike intemrptiebeurten, die dus volledig overlappen met de geliiktiidige
beurt van de partner, ziin bii de sequentii{e andyse buiten besdrouwing gelaten. Ook buiten beschouwing bleven de eerste beurten van elk transcdpt,
omdat de sequentie met de voorafgaande beurt niet vastgelegd en dus ook niet
geanalyseerd is. In totaal ziin er van alle transcripten die betroltcen waren bii
de analyse van de gesprelispatronen (zie Tabel 4-Tl bii I(aren 89 $.7o/"1, bii
Laura n1 (1.7%l en bij Yvette ry4 $.6%) van alle gesprekseenheden van beide
participanten buiten de sequentii{e analpe gehouden.
Bif de analyse rran de gesprelcspatronen op retrospectief niveau werden de volgende vier categorie€n ondersctreiden (zie $ 4.5.r en Heim (zooo) voor precieze definities en voorbeelden):

.
.
.
.

r42

initiatief
reactie

beurtkans met slmduoon gedrag
beurtkans met asynchroon gedrag.

Nauwelijks sprekend

Sarnenhang tussen

l*t

gedrag von de volwassenen en de kinderen

Deze vier categorie6n geven 4 x 4 combinatiemogeliiktreden voor twee
opeenvolgende gesprekseenheden. Omdat een beurtkans na een beurtkans
per definitie uitgesloten is, is het aantal feiteliik mogelijke opeenvolgingen
(+ x +l - (e * zl : rz (vergelijk $ +.S.r). Mochten de opeenvolgingen volledig
willekerrrig ziin en alle eenhedeu even vaak voorkomen, dan heeft elke
opeenvolging dus een kans varrr 8.1%" om in de interactie te verschiinen.
Om lege cellen zoveel moge$k te voorkomen, werden voor de sequentidle analyse per kind alle transcripten uit de onderzoeksfasen I (baseline), III (postinterventie) en V (postimplementatie) per fase en per opnamesituatie samengevoegd. Vervolgens is de voonuaardelijke frequenrre berekend van elke gesprekseenheid, dat wil zeggen de frequentie gegeven de voorafgaande gesprelcseen-

heid van de parurer. Deze frequeutie kan besctrouwd worden ds de kans dat
een bepaalde gesprekseenheid ds tureede deel in een opeerrvolging versdriint,
gegeven een bepadde gesprekseeuheid van de partner die eraan voorafgaat. De

voorwaardeliike frequentie kan vergeleken worden met de otwoorwaardelijlw
frerysntieran dezelfile gesprekscategorie: de kans datdeze categorie versdriint
ongeadrt de voorafgaande categorie.

In Tabel T-zls een voorbeeld opgenomen van de sequentit{e analyse mn kindmoedersequerrties
deze tabel zijn

de

in de baselinetranscripen nan Yvette met haar moeder. In
ke frequenties per sequentie in percenhges aan-

gegeven. De aantallenwaarop de percerrtages zijn gebaseerd zijn eveneens in de

tabel vermeld. De percentages van de voor:waardeliike frequenties kunnen verticaal vergeleken worden met de onvoorwaardelijke frequenties onderaan in de
tabel. Voor de duideliikheid geef ik een rekenvoorbeeld. In totaal ziin r75 van
358 gesprelcseenheden van de moeder rran Yvette in de baselinemetingen reac-

tiebeurten (+8.g%). Deze onvoor:waardeliike relatierre frequentie staat onderaan
in de tabel, in de kolom 'reactiebeurf. Er ziin in totaal 17 initiatiefbeurten van
Yvette, zoals te zien is in de rechter totaalkolom in de rii initiatiefbeurt Op
zeven van deze r7 initiatiefbeurten volgt een reactiebeurt nan de moeder (zie de
cel waar de kolom reactiebeurt en de rij initiatiefbarrt elkail knrisen). De voorwaardeliike frequentie ran reactiebeurten ran de moeder n5 initiatiefbeurten
rran Yvette is dan 4r.z/". Deze voorsraardelijke frequentie is lager dan de onvoorwaardeliike frequentie (q8.g%1. De condusie is dan dat moeder na een initiatiefbeurt van Yvette minder geneigd is om eeu reactiebeurt te produceren. Het
percentage reactiebeurten na reactiebeurten van Yvette is daarentegen hoger
dan de onvootwaardeliike frequentie. Dit Hekent dat als Yvette de focus ran de
voorafgaande interactie vasthoudt met een reactiebeurt, moeder ook weer sterk
geneigd is om bij hetzelftle gespreksonderwerp te blijven.
De voor:waardelijke frequenties in de tabel kunnen ook onderling (horizontaal)
vergeleken worden. Uit een dergeliike vergeliiking in Tabel 7-e blijh biivoorbeeld dat iets meer dan de helft van de initiatiefbetrrten van Yvette genegeerd
wordt door haar moeder, dat wil zqgen dat haar moeder niet reageert op het
initiatief,, ilraar met een eigen topicintroductie komt.

veel te zeggen

r41

RrsurratrEN EN HUN oNDERLTNGE
Tabel T-z

SAIVTENHANG

Vooruraardelijke freque.ntics en onvoorwaordetijl,,n frequenties von gesprekseenlwd,en
fu moeder van Yvette in kind-moed,ersequenties; mwtallen en percentoges

van

(samengevoegde

dan van

dc

vijf thuisopnamos in de boselineperiode).

voorwaardelijke frequenties gesprekseenheden moeder
(volgend op gesprekseenheid Yvette)
gesprekseenheid

asynchrone kans

synchrone kans

initiatiefbeurt

reactiebeurt

totaal

21

r5

584%

4r.7o/"

16
looo/o

Yvette
asynchrone kans

J

I

+

synchrone kans

initiatiefbeurt

reactiebeurt

J

ro8

85

193

56.oo/"

44.oo/o

looo/o

'l

o

9

7

17

5.g"/o

oo/o

52.9%

4t.z%

roo%

I
.g%

I

+

68

ll2

-9o/o

37.5%

5o.7o/o

too%"

358
rooo/o

onvoorwaardelijke
frequenties

eenheid moeder

*

2

1

r8o

175

.6%

.3%

5c..3%

48.9%

Deze opeenvolgingen zijn per definitie uitgesloten.
nla

S

eEnntiile analy se v on

de initia.tieft eurten

v an

de

kinfu r en

Een belangriik doel van het COCP-progranrma is een toename van het initiatiefgedrag van niet-sprekende kinderen bliikend uit een toename van de topics

die door hen geirrtroduceerd worden. In g 5.4.4 ziin de resultaten met betrekking tot de topicintroducties van de kinderen besproken. Deze resultaten lie'
ten een duidelijke tendens zien bii zowel lalra als Yvette naar een geliikwaardige verdeling van de topicintroducties over de dyade in beide onderzoctrte situaties. Om te achterhalen wann6r, rra welk voorafgaand gedrag van de
volwassen communicatieparErers, de kinderen het meest geneigd ziin om een
nieuw gespreksondetwerp te introduceren, is gebruikgemaakt van de hierboven besctrreven sequentiele analysemethode.
Er is een analyse gemaalct van de volwassene-kind sequenties waarbij de
gesprekseenheid van het kind uit een initiatiefbeurt bestaat. De resultaten zijn
weergegeven in Tabel ZS.lntegenstelling tot het voorbeeld in Tabel 7-a beperken we ons hier tot een analyse van de initiatiefbeurten van het kind. Ten
behoeve van de werzidrteliikheid ziin de percentages van de overige catego-

rie6n van de kinderen niet in de tabel opgenomen. Gegeven de gesprekseenheid van de partsrer wordt de voorvrzaardeliike (relatieve) frequentie van een ini-
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Tabel T-j

Voorwaarfulijke frequenties en oflvoorwmrdelifu freryantics v&n initiatieJbeurtpn
van de kinderen tta gesprekseenhedm van fu volwassenm in volwossene-kind sequenties;

aantalbn mpercentages (tussenhaakjes futotalenvan

lm kind).

Data. per fase

(I=baseli*,

de

gesprekseenhderlvan

11fi:postintarventie, ff:posthnplammtatie) en

per situatie flmangwoegd; asynchrofle en synchronc beurtlansm samengevoegd.
voorwaardel

ij ke freq

uenties

initiatiefbeurten kind
(volgend op eenheid moeder)
fase

t

fase

lll

fase V

voorwaardel j ke frequenti es
initiatiefbeurten kind
(volgend op eenheid groepsleidsterl
i

fase

I

fase

lll

fase V

gesprekseenheid
partner van Karen
beurtkans

initiatiefbeurt
reactiebeurt
onvoorwaardelijke
frequenties

initiatieven Karen

512
83.3o/o too.oo/o
124rO
't6.9Yo 7.4%
z618
zz.60/o 1.9Y"

$ (1921 6 (ro8)
zz.4%i 5.6%

5o.o%"

I
too.oTo

t8.z

tt.t%o

1I

3

g:to/o

zo (l47)
t3.6o/o

3.9%

22

S.f/"
54
8.8%

(r77) 7 O2l
8.5o/o 7.5%

15

4.3%

6.o%

6 0r+)
y3%

gesprekseenheid
partner van Laura*
beurtkans

initiatiefbeurt
reactiebeurt
onvoorwaardelijke
frequenties

initiatieven Laura

r18
z5.o%"
157

94%
z8

t5.7%o

75

77.8o/o

56.30/o

83
9.5o/"
16

1+3Y"
18

B.4Yo

q $42) 43 (2r5)
tz.gVo zo.olo

initiatiefbeurt
reactiebeurt
onvoorwaardeliike
frequenties
initiatieven Yvette

56.7% $.6%
7158
3.9% 34:to/"
72520
+.oY" 'tg.o%"

z9.60/o

l8.oYo

(rs+) 47 (2*l 40 (r5r)
4.5% zS.4% 25.5o/o

15

* Van Laura zljn geen postimplementatiegegevens
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92.3o/o

15
't4.8%o

(zrr)

z+ (rt8)

14.7Y"

2712
heurtkans

t4.7o/o

'ry.6o/o
3r

gesprekseenheid
partner van Wefre

55.60/o

17.4Y"

147
too.olo 3o.8%
33lo
3.zo/o 8.to/o
r1515
.9o/o t7.zYo

(2o5) zz (y7)
2.4/" t6.tYo

5

8l.S%
tg.6o/o
t8.oo/o

33 (r48)
zz.3Y"

beschikbaar.
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tiatiefbeurt van het kind gerapporteerd. Deze kunnen weer vergeleken worden
met de onvoorwaardeliike (relatieve) frequentie van de initiatiefbeurten van het
Hnd. Zo is in de tabel te zien dat in fase I de kans op een initiatief van Karen
na een beurtkans van de moeder 8l.l% is, na een initiatiefbeurt 16.9o/" en na
een reactiebeurt zz.6Y". De resterende 16.70/" beurtkansen, 81t/" initiatief
beurten enV47" reactiebeurten van moeder worden gevolgd door een ander
type gesprekseenheid ran Karen en zijn daarom hier buiten besdrouwing gelaten.
Het meest opvallend in de resultaten rran deze sequentiEle analyse zijn de hoge
voorwaardelijke frequenties na beurtkansen van de volwassenen. Beurtkansen
kunnen gevolgd worden door 6f een initiatief 6f een reactie (zie Tabel 7-zl.Ze
komen, zeker in de eerste opnames, maar weinig voor, maar als ze voorkomen
worden ze in het overgrote deel van de gevallen gwolgd door een
ductie van de kinderen. Dit geldt voor alledrie de kinderen en in beide onderzochte situaties. Wanneer een bepaald gespreksondenverp afgerond is, zijn
volwassen comrnunicatieparlrrers van niet-sprekende kinderen over het alge
meen geneigd om al gauw weer een nieuw onderwerp aan te dragen, maar als
ze datniet doen en de beurtkans onbenut laten volgen relatiefvaak initiatieven
van het Hnd. In het COCP-programma kriigen zij de instructie om het kind
vooral de ruimte te geven om zelf initiatieven te nemen, onder andere door te
palrzeren met een verwadrtingsvolle houding naar het kind toe (vergeliik strategre 4 in Biilage D, De t'ren portne
). Uit de hier gepresenteerde
resultaten bliikt dus dat dit een effectieve strategie is om initiatiefgedrag uit te
lolitcen.

De voorwaardeliike frequenties van kindinitiatieven na initiatiefbeurten of
reactiebeurten van de volwassenen wiiken bii de drie onderzoelcskinderen
maar weinig afvan de onvoorwaardeliike frequenties. Indien een initiatief van
het kind volgt op een initiatief van de volwassene, betekent dit dat de partners
in feite beiden hun eigen focus hebben en in die interactiesequenties inhoudeliik niet goed op elkaar afgestemd zijn. Dergeliike sequenties komen nogal
eens voor in de thuisopnames van Yvette tran fase III en V. Ze lnurnen bijvoorbeeld versdriinen als de volwassene een onderwerp als afgerond
besdrouwt en een nieuw onder:werp inbrengt, terwijl het kind nog iets to"iit

wil over het voorafgaande onderwerp. In veel gevallen zd het eerdere onderwe{p dan weer hernomen worden en wordt de interactie ven olgd met opnieuw
een geliike focus.
7-2.3

Uit

SeqwntiEle anolyse van de responxviteit van de volwasserwn

volwassenekind sequenties in de vorige paragraafwerd duid.liik dat de kinderen vooral geneigd ziin om nieuwe gespreksonderwerpen te
introduceren na voorafgaand pauzegedrag van de volwassenen. In deze paragraaf zullen we ftrgaan in hoeverre de kinderen succesvol ziin bii het introduceren 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 lulrt om nieuwe topics te introduceren, omdat h,* pogngen veelal
door de volwassenen niet worden opgevangen (vergelijk $ 2.4.3). De instructie
en begeleiding van communicatiepartners in het COCP-programma is dan ook
voor een belangriik deel gericht op het vergroten van de responsiviteit, met het
accent op het adequaat reageren op initiatiefg.drtg rian het kind. Uit Hooftlstuk 5 is naar voren gekomen dat de communicatiepartrers in de loop ran de
interventieperiode over het algemeen responsiever worden. Om te adrterhalen
of de toename r/an responsiviteit met name geldt voor initiatiefgedrag van de
kinderen is eveneens gebruikgemaakt van de sequentiEle andysemethode.
De resultaten van deze sequentit{e analyse ziin weergegeven in Tabel 7-4.ln
deze tabel ziin in de rijen alleen de voorwaardeliike frequenties vermeld 'ran de
gesprekscategorie€u van de volwassenen n{ een initiatiefbeurt rran het ldnd.
Elke rii telt op tot roo96 hetgeen overeenkomt met het totaal aantal initiatieven
per fase en opnamesituatie van het ldnd. Omdat het nu gaat om een onderlinge vergeliiking van de categorie€n van de volwassenen ni initiatiefbanrten ran
Tabel T-4

Voorwaardelih* frrqrnttttes van gesprekscategoriaen van moeders m groepsleidstar
na iruitiatieft eurten v on lwt kitd in kind -v olw ossene s equenties, tetotaal aontal ini -

fiatieJbeurm van lwt kind. Dob per fase (I:baselirc, 111:postrntaryentre, l=posiirnphmmnfie) wmengevoegd; osynchrone en synchrone beurtkonsen von de volwassenon sawengett oegd.

voo rwaa rdel ij ke freq uenties

voorwaardel ij ke freq uenties

gesprekseenheid moeder

gesprekseen heid groepsleidster

(volgend op initiatiefbeurt kind)

n

7"

kans

(volgend op initiatiefbeurt kind)

% initiatief 96 reactie

n

/" kans

7o

initiatief

To

readie

Karen

fase

I

fase

lll

fase V

43
6
20

46

44
p

2.3
4.8

17
47
41

5.9
8.5
24.4

rr.6
BA
25.O

65.1

34.1

61.6

14.3

5r.9

8l.l
75.O

tG
7
7

6.3

jl
2j

6.5
21.7

35.5
8.7

5
23
j3

zo.o
r3.o
15.2

r3.o
12.r

3r.3
+.9
+.9

62.5
57.1
57.1

laura*
fase

I

fase

lll

58.r

6g.6

Wette
fase

I

fase

lll

fase V

*

52.9
21.3
7.3

41.2

7o.2

68.t

8o.o
73.9
72.7

Van Laura zijn geen postimplementatiegegevens beschikbaan
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het kind (horizontaal), ziin de onvoorwaardelijke frequenties niet in deze tabel
opgeuomen.

Uit de resultaten van de sequentiele analyse weergegeven in Tabel 7-4 komt
een aantal opvallende purrten naar voren. Bij Ifurens moeder ziin en blijven de
percentages reactiebeurten na een initiatief van Karen wii hoog, hetgeen bete
kent dat zii over het algemeen ingaat op deze initiatieven. Bii de groepsleidster
ziin de percentages reactiebeurten lager. De percentages zijn hier echter gebaseerd op Heine aantallen initiatieven van I(aren (zie Tabel 7-41, zodathet trek-

ken'ran condusies niet goed mogelijk is.
Bii Iaura's moeder verandert het percentage reacties volgend op een initiatief
van Iaura na interventie nauwelijlcs. Wat vooral opvalt bii deze moeder is de
sterke afrrame van de topicintroducties (van 34.r tot r4.3o/ol en de wijwel evenredige toename van de beurtkansen na initiatiefbeurten \ran larra (nan 2.3 tot
4.8%1. Deze beutkansen ziin in feite pauzes die Laura's moeder toelaat na
topicintroducties van laura waarvan de strekking haar niet direct duidelijk is.
Een pauze waarin zii een afwadrtende houding aanneemt, terwiil ze de aandacht op haar kind gericht houdt, biedt lanua de gelegenheid haar topicintroductie te herhden of te verduidelijken. Met deze strategie kan een foutieve
interpretatie van een initiatief op een rustige, niet dwingende manier voorkomen worden. De toename van het percentage beurtkansen na een topicintroductie kan dan ook geinterpreteerd worden als een toename van de responsi-

viteit van [aura's moeder. Bii de groepsleidster zien we in de opnames met
Laura een vergeliikbare toename van het percentage berrrtkansen en tevens
een toename ran het percentage reactiebeurten na initiatiefbeurten rran laura.
Ook bij haar is Iaura dus veel succesvoller geworden bii 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 toelaten rsan pauzes met afwachtend gedrag gaat pas na fase III een rol spelen, misschien wel omdat dan de initiatieven van Yvette complexer worden en ze moeiIiiker onmiddelliik te volgen ziin. De pogingen van Yvette om topics te introduceren 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 behoorliik responsief voor de initiatieven van Yvette en blijft dat tot in
de laatste opnames.

l.l

Samenhang tussen cognitieve ontrril&eling taabe$ip en communicatieve ontrrikkeling

Om enig inzidrt te krijgen in het algemene ontwik:kelingsverloop bii de drie
onderzoekskinderen gedurende de onderzoeksperiode zijnnj elke vier maanden getest voor cognitief niveau en taalbegrip (zie Tabel 4-r). Dit is gedaan om
van de resrrltaten van de interactieanalyse rekening te
bii het
kunnen houden met deze ontrivikkelingsaspecten (zie S 4.z.zl.In deze parar48
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graaf zalde cognitieve ontwikkeling in relatie gebracht worden met de resultaten van de interactieanalyse.
In g 4.a.a is beschreven welke tests gebruih ziin voor de bepaling van cognitief en t".lb.g*psniveau en met welke problernen het testen gepaard ging. De

resultaten van de tests ziin per kind in Figuru 7-r weergegeven door middel
rnn testleeftijden (leeftijdsequirralenten) die afgezet ziin tegen de toenemende
kalenderleeftiid. Voorafgaand aan de interpretatie van deze resultaten is een
waarsdruwing op ziin plaats. Gezien de problemen bii de testafrrame, het
gebrek aan Nederlandse gestandaardiseerde norrnen voor de doelgroep en het
bereiken van plafondwaarden bii sommige gebruikte tests binnen de ouderzoeksperiode kunnen aan de testresultaten en het ontwi}ftelingsverloop geen
v6rstrel<kende condusies worden verbonden. Er kan hooguit iets gezegd worden over de ontwikJceling die elk kind afzonderliik doormaakt in relatie tot de

verwadrte ontwililceling op basis van de leeftijd.
In de grafiek met de resultaten van Karen in Figuw 7-r is duideliik te zien dat
dit kind in de onderzochte periode van nrim tweeenhalf jaar nauwelijks enige
cognitieve groei heeft doorgemaakt. Ook het taalbegrip, drt op de eerste drie
testrrromenten in het geheel niet getest kon worden omdat er geen enkele reactie was op de teststimuli, ontwi}:kelt zich maar nauweliiks. Pas vanaf de testaf,
name op de leeftiid van 3;ro (46 maanden) is er geleideliik aan sprake van een
licfite toename rlan het niveau op beide tests, maar in een sterk vertraagd
tempo. De cognitieve vooruitgang bedraagt over de gehele periode in totaal
sledrts drie maanden. Als Karen 5;6 iaar is, heeft zij een cognitief niveau van
een kind rran r;6 iaar en een taalbegripsniveau van een kind van r;8 jaar. De
achterstand bedraagt op dat moment dus ongeveer vier jaar. Er ziin geen aanwrizingen dat het C0CP-programma rnn invloed is geweest op Karens cognitieve oftaalontwikkeling, in welke richting dan ook. Zoals uit de resultaten ran
de interactieanalyse in Hooftlstuk 5 en 6 naar voren }:wam is er bii Karen met
betreklcing tot de communicatieve en tadvaardigheden ook nauweliiks sprake
van groei. Opvallend is dat het testriveau bii Karen over de hele periode heel

sabiel is. Het beeld ran l(arens comrnunicatief functioneren is iuist sterk variabel met veel uitsdrieters, zowel naar boven als naar beneden en vertoont
geen duideliike positieve ontwilirkeling (zie de samenratting in $ 5.3). De
gestandaardiseerde o*ize van testen biedt kennelijk minder ruimte voor uitsdrieters dan de spontane interactie die op video werd vasQelegd ten behoeve
van dit onderzoek.

Bij Iaura zien we in de baselineperiode ten opzichte van de kalenderleeftiid
een relatieve stiigrng van het aalbegripsniveau. Zii maakt als het ware een
intraalslag en loopt een deel van de achterstand op haar leeftiidsgenoten in.
Daarna vervlakt de ontrnikkeling van het aalbegrip weer om venolgens bii de
laatste metingen weer te stiigen. Op cognitief gebied is er bii de eerste metingen weliswaar een achterstand in niveau vergeleken met leeftiidsgenoten,
nraar het ontrrikkelingstempo lig ook hier iets hoger dan de leeftijdsnorm.
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Samenhangtussen cogniilwe ontwikkeling tmlbegrip en communbatiwe ontwiklceling

Met andere woorden de achtersand wordt iets Heiner. Vanaf de meting bii l;l
(19 maanden) is er gebruikgemaakt van een andere test (de SON, ne $ 4.z.zl,

omdat op dat moment het plafond van de BOS z-3o bereikt was, reke"i"ghoudend met de niet-scoorbare items vanwege de motorische stoornissen.
laura behaalt op de SON ecn leeftiidsscore die vijf maanden hoger ligt dan
haar score op de BOS z-3o. Afgezien van de uitschieter naar beneden bii q;l
g maanden) loopt de ontwililcelingsliin daama netjes parallel aan de leeftijdsliin. Hoewel larrra dus een lic.hte achterstand heeft op haar leeftiidsgenoten,
zowel wat betreft haar taalbegripsniveau als het cognitieve niveau, volgt haar
ontwikkeling over de langere termiin wel een nomaal tempo.
Er ziin geen aanwijzingen dat het COCP-programma van invloed is geweest op
de ontwiliil<eling ran tadbepp of cognitie bii laura. Het lijkt er eerder op dat
vooral de aanvankeliike inhaalslag met betrelcking tot het taalbegrip samenhangt
met het feit dat Laura's spraakontwikil<eling juist in de baselineperiode goed op
gang komt (zie $ 6.z.rl. Hoewel de ontwikkeling van het b.grp van gesproken

in de normale ontwikJ<eling voor een belangdik deel voorafgaat aan de pro
ductie van gesproken taal, is er tegelijkertiid sprake \ran een wisselwerking tussen beide aspecten. Zo testen kinderen hun idee€n over de betekenis \xan woor-

taal

en deze ideetrr vervolgens op basis nan de reacuit door ze zelfte
ties ranuit de omgeving bii te stellen (vergeliik $ a.].r). Deze interpretatie kan
den

edrter niet gestaafrl worden met de resultaten rran deze studie.
Yvette ten slotte scoort in de eerste drie testrondes aanzienliik onder haar leeftiidsniveau. Zii boeet wel vooruitgang, rnaar in een duideliik vertraagd tempo

ten opzichte van niet-gehandicapte leeftijdsgenoten. De ontwikil<elingsliin van
het taalbegrp irr de grafiek van Yvette in Figuur 7-r suggereert dat de ontwikkeling vanaf 3;5 (4r maanden) een aagenoeg normaal tempo volgt. Dit betekent
dat de achtershnd ten opzidrte van leeftiidsgenoten niet verder toeneemt. De
interpretatie van de scores op de algemene ontqriliil<elingstests is lastiger. De
scores op de BOS a-3o laten M j;, (4r maanden) nauweliiks meer een stijging
zien, hetgeen grotendeels samen liikt te hangen met de ernst van de motorische beperkingen'san Yvette waardoor zii op dat moment eigentiik al haar plafond op deze test bereikt heeft.
Vanaf 4;r (49 maanden) ziir bii Yvette ook de twee subtests sorturen en geheugen.uan de SON afgenomen eu bij de laatste twee testrnomenten is ook de Leiter afgenomen (zie $ 4.z.zl. Deze laatste test resulteert in beide metingen in
een score die vergeliikbaar is met de sorteertest rran de SON en vormt in die
zin een ondersteuning 'ran de bijbehorende gevonden testleeftijd. Op de sorteertest bo€kt ze in een iaar tiid in totaal een vooruitgang van slechts drie
rnaanden (zie Figunr 7-r). Op de geheugentestdaarentegen schiet zii ineens bij
4;g $T maanden) een heel stuk omhoog, een versctril van 66n jaar en negen
maanden in een periode van vier maanden. Op het laatste tesutoment is de
score nog eens zes maanden verder gestegen tot wiiwel leeftijdsadequaat
niveau. Al deze metingen werden door dezelftle testleider verricht en ook de
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overige testomstandigheden \raren gelijk (zie $ 4.z.zl, zodat daarin geen verHaring voor deze duideliike trendbreuk gevonden kan worden.
In de loop van de ondeuoeksperiode is de verzameling grafische symbolen
van Yvette sterk uitgebreid. In het laatste iaar heeft zij de besdrililking over
eurge hond.erden, over het algemeen wii 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
vonn van de spnbolen 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 getreugen extra getraind heeft De subtest
geheugen van de SON doet ook een beroep op het visuele geheugen. Deze
mogeliike verklaring kan edrter niet met de resultaten van de interactiesttrdie
gestaaf<l worden, al is het wel opvallend dat de sterke stiigrng van de score op
de geheugentest gepaard gaat met een duideliike toename van het gebruik van
grafische symbolen door Yvette in de laatste thuisopnames (zie Figuur 6-a).
De testresultaten van de drie onderzoekskinderen geven geen aanleiding om
een directe relatie te veronderstellen tussen de ontrrikkeling van cognitie en
taalbegrip en het internentieprogranrma, in welke ri&ting dan ook. Aan de
relatie tussen communicatie en cognitie zal in het laatste hoofdsttrk ($ 8.3) nogmaals aandadrt worden besteed.

Samenvatting
7.4
In dit hoofdstuk kwam de samenhang tussen

een aantal versdrillende

onderzoeksresultaten aan de orde. Eerst werd aandacht besteed aan de waag in
hoeverre de resultaten van de interactieanalyse in verband te brengen zijn met
de individuele interventiedoelen die voor elk Hnd in het kader van het COCPprogramma ieder half jaar worden vastgesteld. Vooral bii Yvette konden dergelijke verbanden gelegd worden. De significante toename van initiatiefgedt g, de significante toename van het gebruik van grafische symbolen en van
representationele blikrichtingen hangen nauw samen met voor haar geformuleetde individuele interventiedoelen.
Een tweede aspect dat in dit hooftlstuk aan de orde k$/am, was de sequentiele
analyse rran de interactie als aanvulling op de eerder uitgerroerde interactieanalyse. Uit de resultaten van de
sequentiEle analyses werd duideliik
dat de in Hooftlstuk 5 geconstateerde toename van de responsiviteit bij volwassen communic
s vooral geldt na initiatiefgedrag van de kinderen. Dit heeft tot gevolg dat met name Iaura en Yvette er na de interventie duideliik beter in slagen om nieuwe gespreksondenrerpen te introduceren. Dit
komt niet alleen omdat hun gesprelcsparhrers responsiever ziin geworden voor
hun initiatieven, maar ook omdat de volwassenen minder geneigd ziin om zelf
steeds initiatief te nemen en de kinderen me€r kansen bieden om topics te
introduceren. De kans op een initiatief van het kind bHili;t sterk toe te nemen
na pauzes die de volwassenen laten vallen.
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Sammvatting
Ten slotte werden in de laatste paragraaf de resultaten gepresenteerd ran de
afgenomen tests voor cognitief en taalbegripsniveau. Bii Ibren is nauweliiks
sprake van vooruitgang op deze twee aspecten, ter:vrriil bii haar eerder ook geen
vastgesteld kon worden met betrekking tot communicatieve en
tadvaardigheden. Bii Iawa is enige achterstand qua cognitie en taalbegrip ten
opzichte ran leeftiidsgenoten, nraar over de gehele onderzoeksperiode ran
tweeenhelf iaar gezien, vertoont zii wel een normaal ontwi}ilcelingstempo. De
oatwil&eling loopt parallel met haar ontwikfteling van commurricatieve en
taahraardigheden. Ook bii Yvette vertoont de ontwikkelingsliin van cognitie en
aalbegrip overeenkomsten met haar ontwi}Jceling op het gebied van courmunicatie en taal. Qua taalbegrip laat zii een nagenoeg normaal ontwilike.
lingstempo zien. Wat betreft haar cognitief niveau vertoont zii duideliik vooruitgang, maar haar intellechrele ontwikkeling is - gezien de problemen bij de
testafirame - lastig te vergelifken met de normale ontwikkeling van leeftiidsgenoten.
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Het onderzoek dat in dit boek beschreven is, werd opgezet en uitgevoerd om
de effecten te onderzoeken ran het COCP-programma op de ontwi}:keling van
communicatieve en talige vaardigheden bij niet of nauwelijks sprekende ionge
kinderen. In dit slothooftlstuk wordt in g 8.r aandadrt besteed aan de mettrodologische beperkingen van de shrdie. In g 8.2 worden conclusies getrokken
ten aanzien rnn het effect van de uitgevoerde inter:ventie op de gesprekspatronen en op de venverving van taalraardigheden. Nadat in $ 8.3 op basis van de
onderzoeksresultaten kort de samenhang tussen de communicatieve en de
cognitieve ontwilfteling aan de orde komt, volgt in $ 8.+ het besluit van dit
boek met enkele aanbevelingen voor toekomstig onderzoek.

8.r

Methodologische aspecten

Zoals elk onderzoek kent ook deze sttrdie een aantal methodologsche beper-

kingen. Voor een belangriik deel hangen deze beperkingen samen met het
onvermiideliike conflict ttrssen het experimentele model dat noodzakeliik is
om op wetenschappeliik verantwoorde wijze effecten aan te tonen en de kenmerken van het onderhavige onderzoeksterrein en de gebruilte instnlrrenten
(zie $ 4.z.rl. Aan de ene karrt is er de wetenschappeliike eis ran een controle.
Soep; aan de andere kant ziin er in de praktijk mear weinig kinderen uit de
doelgroep besdrikbaar en is het ook alleen met kleine groepen haalbaar om
gedetailleerd longitudinaal onderzoek te doen. Bovendien is het onderscheiden rran proefrersonen die wel of geen intenrentie laijgen met een aselecte
toewiizing ofhet inbouwenvan fasen waarin helemaal geen interventie plaatsvindt ethisch onverarrtwoord.
Om dit conflict zo goed mogelijk op te lossen is voor deze studie gekozen voor
en within-subjea design, een design dat vaker wordt toegepast om de effectiviteit te toetsen van afzonderliike intenentierariabelen (McReynolds & Keams,
rg8l). Omdat in een dergeliik design een controlegoep ontbreekt, nin dternatieve verHaringen voor veranderingen niet helemaal uit te sluiten. Er wordt
dan ook niet geheel voldaan aan de eisen voor intenre validiteit rran de resulta-

ten, maar het ontbreken van een controlegroep is
ondervangen door een groot aantal

herhaalde

in een dergelijke opzet
te verrichten.

Aan de beperkingen die te maken hebben met het Heine aantal onderzoekskinderen en de grote onderlinge versdrillen met betrekking tot aard en ernst
van de motorische en cognitieve trandicaps hebben we eerder aandachtbesteed
in g 4..2.r. In het oorspronkeliike onderzoeksplan werd uitgegaan van vier
onderzoelakinderen van rond z jaar oud bij aanvang van de studie. Het bleek
biizonder moeilijk om voldoende proefrersonen te vinden die voldeden aan de
van tevoren vastgelegde criteria. Toen een van de vier kinderen al snel uitviel
(zie voefiroot 7 in $ 4.2.e), bleek het bovendien onmogelijk hiervoor op korte
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termiin vervanging te vinden. Gezien de aanzienliike verschillen die er tussen
de drie onderzoekskindereu toch nog bliiken te bestaan, hadden de criteria
naar wetenschappelijke maatstaven ook niet ruimer kunnen ziin. Toch ziin er
in:niddels wel aanwijzingen dat het C0CP-programma ook nuttig kan ziin
voor kinderen uit andere groepen en met andere leeftiiden, biivoorbeeld kinderen met verstandeliike beperkingen (Heim & )onker, 1995).

In de loop van de jaren dat het COCP-programma werd ingevoerd en steeds
meer landeliike bekendheid kreeg, bleek er een grote aantrekkingskracht ran
uit te gaan. De laatste iaren heeft men in Heliomare zelfs een wachtliist aan
moeten leggen, omdat de capaciteit zodanig is dat maximaal re kinderen tegeliikertiid het COCP-programma kunnen volgen. Op dit moment zou het veel
minder moeilijk ziin om een onderzoek als dit op te zetten en er meer kinde
ren bii te betrekken. Overigens zal een dergeliike replicatie zeer begroteliik
ziin.
Het interpreteren van de resultaten van dit effectonderzoek wordt enigszins
belemmerd door de complexiteitvan de interventie van het COCP-programma
die uit een groot aantal versdrillende componenten bestaat. Het gaat in dit programma om een pakket van met elkaar samenhangende maatregelen die
ewoor moeten zorgen dat niet-sprekende kinderen beter kunnen (leren) communiceren in allerlei alledaagse sociale omgevingen. Globad gezien bestaat dit
paliil<et tenminste uit de selectie en verstrelitcing llan een individueel corrfirunicatiesysteem met vocabulair, het geven van instructie over het omgaan met
dit systeem en het instrueren van de communicatiepartners van het kind over
strategie€n voor ondersteunde communicatie in het algemeen en het coilffiilniceren met deze specifieke OC-gebruiker in het biizonder. Voor elk onderdeel
worden meerdere procedures gehanteerd, die bovendien per kind kumen verschillen. In het kader van effectonderzoek betekent dit enerzijds dat het lastig
is om de onalhankeliike rariabele, de uitgevoerde intewentie waaronder de
parfirerinstructie, specifiek te definidren en anderziids dat het wiiwel onmogeliik is om alle andere variabelen die de restrltaten mede zouden kunnen
beinvloeden te controleren. Hoewel het zuiverder zou ziin om de versdrillende componenten van de interventie bii de interpretatie te scheiden, is de
invloed die elke componeut afzonderlijk heeft verrrroedelijk niet hetzelftle als
de invloed van dezelftle component wanneer die geintegreerd is met andere
componenten (Sevcik, Romski & Adamson, 1999). Daarom is er in het onderhavige onderzoek voor gekozen de effecten van het programma als geheel te
onderzoeken. Dit heeft tot gevolg dat de resultaten lastiger theoretisch te verHaren ziin, ntaar dat de ecologisdre ralifiteit van het onderzoek toeneerrt.
De methode voor materiaalverzameling in dit ondetzoek reflecteert eveneens
de totaalbenadering van het onderzochte
granrma. Het onderzoelcsmateriaal bestond uit transcripten van video-opnames die gemaakt werden in natuurlijke situaties. Het voordeel is dat zo een redeliik natuurgetrouw
beeld verkregen wordt van het gedrag rrun de kinderen en de volwassenen. Het
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nadeel is dat de resultaten uiteindeliik mede beinvloed kumen ziin door variabelen die niet onder erperimentele controle stonden. Om enkele voorbeelden
te noemen: het gebrui}te (spel)materiaal, de uitgevoerde activiteiten en de
gespreksonderwerpen tiidens de interactie, de vorm en inlroud rnan comnnlricatiehulpmiddelen en verstorirg* r'an buitenaf (onderbrekingen van de dyadische interactie door andere kinderen of volwassenen of door een telefoongespek). De gwonden variatie tussen de metingen onderling liikt bii nadere
inspectie ectrter nauweliiks 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 betangriik deel gericht is

op indirecte effecten van de interventie. Het interventieprogramma gaat er
imrners van uit dat veranderingen bii niet-sprekende kinderen bewerkstelligd
worden via veranderingen in het gedrag van volwassen communicatiepafuers.
Omdat ook het gedrag van de communicatiepartrrers in deze sttrdie werd
betrokken, was het mogeliik om het gedrag van beide partners in relatie tot
elkaar te analyseren. Verder is het zo dat de partrerinstructie van het COCPprogramma zich op veel meer communicatiepattrers richt dan de twee die
voor elk kind gevolgd werden voor de effectstudie. We hebben in deze shrdie
geen zicht gelrregen op de veranderingen in het gedrag van de andere partners
en op de invloed die dat gehad heeft op de veranderingen bii de kinderen. Aan
ctie voor
de andere karrt is het wel zo dat de procedwes voor de
alle communicatiepartners geliik waren en dat de meest intensief begeleide
partners wel biihet onderzoek betrol<ken waren.
Zoals uit bovenstaande bliikt, is veel moeite gedaan om zo goed mogeliik om
te gaan met de onvermiideliike methodologisdre voetangels en Hemrnen van
deze sttrdie, zodat de bedreiging ran de interne validiteit beperkt kon bliiven.
Behalve de statistisdre significantie van het interventieprogramma waar deze
studie zidr op rictrtte, wiist Calculator op het belang ran de klinisclw signifieanfis (Calculator, 1999). Het begrrp 'Hinisdre significantie' ver:vviist naar eisen
als bruikbaarheid, uitvoerbaarheid en effectiviteit van een interventieprogram-

ma

in de klinisdre praktiik De Hinisdre

significantie werd systematisch

onderzocht in een eerdere studie (Heim & |onker, 1996) waarin gecondudeerd werd dat het COCP-prograillma bruikbaar, uitvoerbaar en sociaal vdide
is irr de praktiik van de kiuderrevdidatie.

8.2

Effecten

wn het COCP-intewentieprogramma

De eerste onderzoekswaag van deze studie was of het COCP-programma aantoonbaar 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 onderzoekswaag,

twee voor verrnachte veranderingen bij de volwassenen en twee voor verwadrte

veranderingen

bii de onderzoekskinderen. Op basis rnan de resultaten

veel te zeggen
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beschreven werden in Hooftlstuk 5 zullen in $ 8.2.r condusies getrokften worden met betrekking tot de hlpothesen over de gespreJ<spatronen. De tweede
onderzoeksvraag betrof de etrecten op de tadvaardigheden van de niet-spreken-

In Hoofdstuk 4 werd 66n hypothese geformuleerd met betrekking
tot veranderingen bii de volwassen communicatiepartrers en twee hlpothesen
de kinderen.

met betrekking tot veranderingen bii de kinderen zelf, In g 8.2.2 komen de condusies met betrekking tot deze hypothesen aan de orde. De toetsing daannn
werd in Hooftlstuk 6 ingebed in een beschrijving van de multimodale cornmunicatie van de kinderen. Ook de belangriikste condusies uit deze beschriiving
komen aan bod in $ 8.2.2. In g 8.2.3 zullen dan ten slotte nog enige algemene
condusies getrokken worden over de effecten ran het COCP-programma.
8.2.t

Effecten op do communicatieve ontwikkeling

In Tabel 8-r staat per kind een overzichtvan de hlpothesen met betreklcing tot
de gesprekspatronen en hun eventuele bevestiging door dit onderzoek. Bii
Ihren kon geen enkele hypothese bevestigd worden, bii laura konden drie van
de vier en bii Yvette konden alle hlpothesen bevestigd worden.
Bii Itureu bliift de verdeling van zovyel beurten als topicintroducties sterk

aspumetrisdr Toch waren haar comnrunicatiepartners vanaf het begin redeliik responsief en gaven zii lGren ruim de tiid om haar ber.rten te nemen. Zii
volgden de aanwiizingen van de partnerinstructie in het algemeen goed op,
maar dit heeft nauweliiks gevolgen getrad voor Karens gedrag. Hier kunnen
verschillende verHaringen aan ten grondslag lryg.o.Ten eerste zou het zo
ln:nnen ziin dat een goede afstemming tussen volwassene en kind een noodzakelifke voor:waarde is om het communicatieve gedrag van het kind via stimulerende strategie€n positief te beinvloeden. IGrens gedrag werd eerder
gekenschetst als autistiform (zie $ 43.11. Haar moeiliikheden om contact te
malen en vast te houden met haar gesprekspartners vormden een grote
belemmering voor een goede afstemming tussen haar en haar volwassen communicatiepartners. Het tot stand brengen van een goede afstemming, onder
andere door middel van oogcontact, vormde wel steeds een belangriik en blifvend interventiedoel voor Karen. Voor het op gang komen van de comrnuniTabel S-t

Dehypothcsen over dt gesprekspqtronenmetbijbelwrendtoAxngresulnat pergelijk
5

4.t,Hoofdstuk 5 en Bifl"age F).

hypothesen

gesprekspatronen

bevestiging

Hr.r
Hr.z

toename
toename
toename
toename

Karen
nee
nee
nee
nee

Hr.3

Hr.4
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effectieve pauzes volwassene
responsiviteit volwassene

communicatie ki nd
initiatieven kind

L.aura

Yvette

ja
ja
ja

ja

nee

ia

ia
ja
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catieve ontwillceling was dit doel aan het eind van de onderzoeksperiode kenneliik nog onvoldoende bereikt.
Een tweede verHaring voor het uitblijven van effecten zou kuanen 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 progranuna vergeliikbaar met het beginrriveau r/iul Yvette die wel heel duidelijk profiteert rran de
iuterventie. Bovendien is insriddels uit de praktiik bekend dat het COCP-programma goed toegepast kan worden bii kinderen en volwassenen met een
(z*) laag cognitiefniveau en ook bij die groep kan leiden tot een toename van
de comrrrunicatie (mondelinge informatie van Vera |onker; zie ook Heim &
fonker, 1996). De meest voor de hand liggende verldaring voor de afwezigheid
van aantoonbare positieve effecten van het programma bij Karen ligt dan ook
in de emstige contactstoornissen mogeliik in combinatie met een bijzonder
traag algemeen ontwikftelingstempo.
laura gaat in de loop van het onderzoek steeds meer commrlriceren en dit is
een aantoonbaar effect van de interventie. De beurwerdeling binnen beide
dyades is na intenentie duideliik syrrrmetrisch. Hoewel het percentage beurten van laura dat besaat uit een topicintroductie niet verandert in de loop van
het onderzoek, verandert de verdeling rran de topicintroducties binnen de
dyade w6l significant (zie Figuur 5.6 in $ j.a.z). Ook dit is eeu aantoonbaar
effect van de intenrentie.
De grootste effecten zaryiernwe bii Yvette die in de intewentieperiode aanzienIiik meer gaat communiceren en ook veel meer initiatieven gaat nemen. Op.allend bii haar was de plotselinge sterke toename van de communicatie halverwege de interventiefase als zii j;7 iaar oud is. Deze toename bHilr;t samen te
gaan met de verwerving van symbolen voor 'ia' en 'nee' die vlak voor die betref,
fende meting in korte tiid plaatsvond (zie ook $ 8.2.2). De vaardigheid om 'ja'
en 'nee' aan te geven bliih van cruciaal belang voor het tot stand komen van
een soepele beurtwisseling.
Sommige veranderingen bii volwassen commurricatiepartrers manifesteerden
ziclr al in de baselinefase.Zo is er voorafgaand aan de partrrerinstructie al sprake van een toenemende responsiviteit bij de beide partrers van laura en Yvette. Deze veranderingen lctrnnen mogeliik verHaard worden doordat de volwassenen wisten dat het onderzoeksproiect te maken had met communicatie
gericht waren op aspecten rran de commuricatie. Bovenwaardoor nj
^lmeer
dien werden de communicatieparhers al direct bii het onderzoek betrokken
omdat alle opnames meteen samen met de betrokken volwassenen bekekeu
werden om de representativiteit te controleren en ectra contextinformatie te
noteren (zie $ 4.4.t1. Deze vorm van feedbad< liikt bij sommigen al een positief effea te hebben gehad op hun communicatief gedrag.
fight (rg8S) rapporteert in haar onderzoek bij niet-sprekende kinderen van
rond de viif jaar oud een gemiddeld aandeel van de kinderen in de beurtverdeling van 3zo/o.Yoor de start van de interyentie lag het aandeel van de toen twee
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iarige Karen, laura en Yvette in de beurWerdeling ttrssen 20 en t4%. Bii Ifuren
verandert dit percentage gedurende het onderzoek niet. Bii Iaura en Yvette is
het percentage beurten na intewentie, als beide kinderen Siaar oud ziin, gestegen tot tussen 40 en Soyo, dat wil zeggen dat er een nagenoeg symmetrische
verhouding is ontstaan hrssen de beurten rnan het kind en de beurten nan de volwassene. Het aandeel van de kinderen in de beurwerdeling is daarmee ook aanzienlijk gunstiger dan in het onderzoek van Light. De toename van de communicatie ran laura en Yvette hangt samen met het pauzegedrag van de volwassen
communicatiepartners; het percentage effectieve palrzes, dat wil zeggen pauzes
die daadwerkeliik gevolgd worden door communicatie van het kin4 neemt bij
beide parbrers rran deze twee kinderen na interrrentie toe.
Ook de veranderingen in de verdeling mn de topicintroducties z;rjnbij Lawa en
Yvette groot. Bii lawa neemt het aandeel in de topicintroducties toe van
gemiddeld ongeveer z5Y" tot rond de 5oo/" en bii Yvette is er een toename van
rond de 6Y" tot biina 5oY" na interventie. Hier zien we een groot versdril met
de resultaten die Light raplrcrteert. De adrt kinderen ran rond viif iaar oud die
zij onderzocht, produceerden gemiddeld sledrts tJo/o ualn alle gespreksonderwerpen. Ook Bicirck-Akesson (r99o) rapporteert duideliik lagere percentages;
twee kinderen die zij longitudinaal volgde, introduceerden op vijfiarige leeftijd
respectieveliik 39 en 7l"uanalle topics in de interactie met een van hr-m ouders.
Heim (rg8q) rapporteerde in haar vooronderzoek bii drie kinderen tussen acht
en twaalfjaar oud een gemiddeld percentage uan38o/" ran de topicintroducties,
nog altiid minder dan de helft van het totaal aantal introducties.
Eerder hebben we het initiatiefgedrag van niet-sprekende kinderen in verband
gebracht met de mate varl responsiviteit die volwassen gespreksparbrers aan
de dag leggen. AIs we de gegevens van dit onderzoek vergeliiken met de resultaten van eerder onderzoek dan vinden we globaal gezien een bevestiging van
dit verband. Zo rapporteert Light in haar onderzoek dat de moeders die zii
onderzodrt gemiddeld 54%"vanhun beurten gebruikten om te reageren op de
communicatievan hun kind. Biiirck-Akesson rapporteert voor de partrrers rran
de twee iongetjes die zij onderzocht respectievelijk 48 en 1z/o en Heim (rg8g)
rapporteert in haar vooronderzoek een gemiddeld percentage van 65 voor alle
acht communicatiepartners die in haar onderzoek betrok&en waren. In de
onderhavige effectstudie neemt de reslrcnsiviteit bii de partners van laura toe
va.n ongeveer 55 tot rond de 8oo/o enbii de parErers van Yvette van rond 50 tot
bijna /Jo/o. Bij Karen bewegen de percentages zich over de gehele onderzochte
periode tussen 45 en 6l%.
8.2.2

Effecfen op

doe

tmlverrterwng

In Tabel 8-z is per kind een overzicht gegeven van de hypothesen met betrekking tot de analyse van communicatievormen en hr.ln bevestiging door middel
van het onderzoek. Uit dit overzic-ht bliih dat de hypothese over de toename
viln nonvocale communicatie bij de volwassenen voor alle kinderen bevestigd
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Dehypothcsen over dc cornrnunicatiwormerumetbijbehormdtoetsingsresultaat (vergelijk g 4.t, Hoofdstuk 6 en Bijlage F).

hypothesen taalvaardigheden

bevestiging

Hz.r
Hz.e
Hz.3

Karen
0a)o
nee
nee

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

Laura

Yvette

ja
nee

ja
ja

ja

nee

Significant effect volgens ANOVA, niet bevestigd door Kruskal-Wallis (zie Tabel F3 en F-4 in Bijlage F).

kon worden. Van de twee hypothesen voor de kinderen kon de eerste alleen bii
Yvette bwestigd worden en de tweede alleen bii Iaura. Bii IGren kon geen van
beide hylrcthesen bevestigd wordea.

In de loop van de interventie kregen de kinderen de beschili&ing over communicatiehulpmiddelen toegesneden op hun individuele motorische moge
liiktreden en communicatieve behoeften. De communicatieparhrers werden
geinstrueerd om zelf zoveel mogeliik ondersteund te communiceren met de
kinderen. Dat alle volwassenen ook meer zijn gaan communiceren via norrvG
cale communicatievonnen is een van de positieve effecten van het COCP-pro-

gramma die aangetoond konden worden (zie hlpothese Hz.r in Tabel 8-z).
Waar de volwassenen voorheen nauweliiks nonvocad communiceerden, gaan
zii dat na instructie w6l doen, al bliiven de percentages relatief laag. Ook is er
een lichte toename van gesproken commuricatie die ondersteund wordt met
niet-gesproken vornen.
AIs volwassenen andere communicatievormen gebruiken, betreft dit voor het
overgrote deel gebaren. De overige vormen (grafisdre slmrbolen, blikrichting,
mimiek) komen niet ofweinig voor. Dit geldt zelfs voor de categorie grafische

bii de communicatiepartners van Yvette, tervniil dit kind motorisch
niet in staat is tot enige gebarenproductie en sterk ,ftr.rrk liik is ran het
symbolen

gebruik van grafisdre symbolen. De toegankelijHreid van grafische symbolen
is een noodzakeliike voor:vrraarde voordat het kind via deze vorfll kan communiceren. Ook is het modelleren van deze vonn in eerste instantie noodzakeliik,
enerziids om het kind de betekenis van het symbool te leren en anderziids om
het kind te laten zien hoe het via de slmbolen kan communiceren. Een voortdwend frequent gebruik van deze communicatievorm door de volwassen communicatiepartrers bliikt edrter niet nodig te zifn om ervoor te zorgen dat Yvette de grafische symbolen daadwerkeliik gebruikt om te communiceren.
Dat Yvette maar weinig modellen in het taalaanbod nodig heeft om zeH
gebruik te gaan maken van symbolen in minder gebruikeliike vormen als grafische syrnbolen ofblilaichting, bliih ook uit de manier waarop ni'ia'en'nee'
leerde aangeven: ogen ornhoog voor 'ia' en naiu links voor 'nee'. Toen Yvette
3;7 was,lo*g haar moeder de instructie om deze symbolen zoveel mogeliik te
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modelleren tijdens de conversatie, dus steeds als ze zelf 'ja' of 'nee' zei, en om
veel ja/nee-wagen te stellen om antwoorden bii Yvette uit te lokken. Benadrult

werd dat ze niet speciaal moest oefenen met Yvette, maar haar een model
moest bieden en gelegenheden moest scheppen in nahrurlijke interactiesituaties. Yvette leerde binnen een week om betrouwbaar'ia'en'nee'aan te geven.
Daama was het modelleren van deze symbolen verder niet nodig.
Uit de gegevens van dit onderzoek kan gecondudeerd worden dat de voor-

keursvormen die vorrnen ziin die de kinderen de meeste mogeliik*reden bieden voor deiktisdr en symbolisch gebruik, gegeven de individuele motorische
capaciteiten. Specifiek voor grafische symbolen komt daarbij dat deze mogeliikheden begrensd worden door de specifieke set symbolen die het kind
beschikbaar heeft.

De meest drastische veranderingen in vormkeuze zagen we bii Yvette. Het
gebruik van vocalisaties en mimiek v66r de intenrentie wordt ingewisseld voor

blilsichting en grafisdre symbolen ni de start'ua:r het interventieprogramma.
Deze omslag staat rechtstreeks in verband met het taalaanbod. Zowel blilffichtingcommunicatie als grafische symbolen waren voor interyerrtie totaal afweztgtiahet taalaanbod. Zodra Yvette werd blootgesteld aan deze voilnen die ze
met haar motorisdre mogelii}ilreden ook zelf kon produceren, begon ze ze
onnriddelliik te gebruiken om haar bedoelingen duideliik te maken.
Andersligthetbij Lawadieookalvoorinterventiegebruilorraalictevandevoor

haar meest voor de hand liggende vonnen: gebaren en spraak. Deze coilrnunicatievormen lcevamen ook in de baselinefase voor in het taalaanbod omdat
het vormen zijn die automatisdr door iedereen in meer of mindere mate
gebruikt worden. laura kon al voor intewentie enigszins profiteren van een
gebarenaanbod en had ook al toegang tot die vorrn, omdat er inrmers geen
hulpmiddel voor nodig is.
Het gebruik van meerdere vorrnen voor 66n propositie lsnam in alle opnames
van de drie kinderen voor, op e6n opname van Karen na. Er waren in de loop
ran het onderzoek wel duidelijke verschillen in de productie van multimodale
proposities. Zowel bii Laura als bij Yvette zagen we een tiidelijke afrrame van
multimodale proposities in de periode dat de eerste comple>re proposities versdriinen. Of er daadwerkeliik een relatie bestaattussen deze twee bevindingen
zal onderzoek bii andere niet-sprekende kinderen moeten uitwiizen. In
Hoofdsttrk 6 werd gesuggereerd dat het samenstellen van unimodale combinaties missdrien gemalifteliiker is dan het combineren van meerdere elementen in versdrillende commurricatievormen. Overigens kon dleen bii Laura een
statistisdr significante toename van complexe proposities (zie Tabel S-2, hypottrese Hz.ll 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 overeen met de resultaten die Light en haar collega's (Light, Collier & Parnes, 1985)
rapporteren bif acht niet-sprekende kinderen tussen 4i5 en 6;rr. In tegenstel16z
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ling tot deze onderzoekers fie geen enkele combinatie van twee nonvocale vormen vonden, komen dergeliike combinaties in ons materiaal w6l voor en dan
vooralbijYvette. Light en collega's vonden slectrts combinaties vanvocalisaties
met ofwel blilaichting ofwel gebaren. Deze onderzoekers interpreteerden het
gebruik van stemgeluid of spraak in deze combinaties als een ertra manier om
de aandacht te vestigen op de referent van de blilaichting of het gebaar en zo
een reactie bii de partner uit te lok:ken. In deze studie geldt dezelfcle interpretatie voor Yvette en ook in de meeste gevallen voor Karen; in de multimodale
proposities \an Yvette leveren de vocalisaties nooit een essentiEle biidrage 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 ontwikrkeling van slmbolische communic:tie (Iabel 8-2, hlpothese Hz.z)
vertoont opvallende verschillen tussen de drie kinderen. Bij Karen komen
rnnaf het begin representationele s)rmbolen v(x)r, rrraar hun aantal bliift gedurende de hele onderzoeksperiode erg laag. Ook bii lanrra komen representationele symbolen vanaf het begin voor, maar bii haar neemt hun aanal in elk
geral in absolute zin duideliik toe in de loop van de onderzochte periode. Bii
Yvette ziin represeutationele symbolen geheel afwezig in de baselineperiode.
Zo&a zii toegang toiigt tot communicatievormen met symbolische mogeliikheden die zii kan reproduceren, maakt ni daar onmiddelliik gebruik van.
AIle multimodale complexe proposities rran Yvette besaan uit combinaties \i'an
eeu blikrichting met een grafisch symbool. De meeste van deze combinaties
bevatten een deiktische blikrichting naar een obiect, persoon of locatie in de
directe omgeving en een deiktische blitcichting ruar een grafisch symbool.
Omdat de blikri&ting in beide vonnen een rol speelt, is de ware multimodale
aard van deze combinaties enigszins discutabel. Toch is het belangriik om blikrichtingen die verwiizen naar referenten in het hier-en-nu te onderscheiden
ran blikrichtingen die gebrui}t worden als selectiemethode voor grafische
symbolen.
Zoals al eerder gemeld lcvvam de combinatie rmn blikrichting en grafisch symbool niet voor in het materiaal ran Light et al. (1985). Tenminste enkele van de
acht kinderen in hun studie maakten gebnrik van de blilcidrting als selectiemethode, uraar deze kinderen gebrui}ten ook codeertectrnieken (biivoorbeeld
blikrichting naar een blok met symbolen gevolgd door een blil<ri&fug naar
een Heur om het gewenste symbool te identificeren). Een dergelijke codeermethode werd ookbii Yvette geintroduceerd (zie $ 4;..zl, maar in de opnames
voor het onderzoek kon zii de gewenste symbolen voor het overgrote deel nog

direa met oogaanwiizen selecteren op haar doorkiikraam. Codeertechnieken
lijken veel hogere eisen te stellen aan de cognitieve ver-vuerking dan directe
selectie en dit zou wel eens lu$nen verHaren wa:uom combinaties van blikrichting en grafische syrnbolen niet voorksramen in het materiaal rran fight.
laura en Yvette doorlopen dezelftle ontwi]il<elingsvolgorde bij de constructie
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van complerce uitingen als bekend is uit de literatuur over kinderen die een
gesproken taal of een gebarentaal leren (Caselli & Volterra, r99o; Van den
Bogaerde, aooo). De eerste combinaties bij Yvette bestaan uit twee deiktisdre
symbolen. Daarna volgen combinaties van een deilitisch symbool en een
represenEtioneel symbool. Deze combinaties vinden we bif laura vanaf de eerste opnames. De volgende stap in de ontwili&eling bii beide kinderen is het
combineren van twee representationele syrnbolen in 66n uiting.
Bij Yvette nin er duideliike aanwijzingen voor creativiteit bij de ontwilfteling
van multimodale complexiteit. In het taalaanbod van Yvettes moeder en van de
goepsleidster vinden we regelmatig zowel het gebruik van blikridrtingen als
het gebruik van grafische symbolen. Er is echter geen enkel voorbeeld in het
onderzoctrte taalaanbod van het gecombineerd gebruik van deze twee vormen
voor de vorming van een complexe propositie. Ook njn er geen voorbeelden
gevonden in het taalaanbod van unimodale nonvocale complexe proposities.
Het is dan ook aaruremelijk dat Yvette deze vaardigheden helemaal zelf heeft
verworven en dit is een aanwiizing voor de creativiteit en productiviteit van
haar OC-taalsysteem. De resultaten van Yvette tonen aan dat het wel noodzak"liik is voor de ontwili&eling \xan een talig systeem dat communicatievormen
die behoren tot het individuele potentii{e
aanwezig zifn in het taalaarrbod. De vaardigheid om verschillende lexicale elementen te combineren
kan zich echter ook ontvrril<kelen als dergeliike combinaties in het taalaanbod
geheel afwezig ziin. Volgens Volterra en Iverson (rggS) combineren zich normaal outwikkelende kinderen die kunnen horen en spreken nooit twee versdrillende representationele gebaren. Deze auteurs betogen dat de afwezigheid van meergebaarcombinaties in de productie van deze kinderen verHaard
dient te worden door het unimodde karakter van hettaalaanbod voor deze kinderen, nameliik gesproken taal. Volterra en Iverson rapporteren verder in
navolging rran Goldin-Meadow en Morford (r99o) dat dove kinderen van
horende en sprekende ouders spontaan w6l een groot aantal combinaties produceerden van twee representationele gebaren. Voor deze dove kinderen was
het conventionele taalaanbod in gesproken taal niet toegankeliik. Het lijkt er
dan ook op dat kinderen die niet in staat ziin het taalaanbod op te vangen of
kinderen die de modaliteit ran het aanbod zelf niet productief kur:nen gebruiken, spontaan combinaties gaim produceren in andere modditeiten.
Een kanttekening is hier op ziin plaats. De biizonder lage frequenties van som*ig. categorie6n bij de analyse van multimodale proposities en bij de analyse
van linguistische complexiteit maken dat voorzichtigheid geboden is bii het
trekken van condusies. Om deze aspecten goed te kunnen onderzoeken, is een
andere dan de hier gehanteerde methodologre en vooral een andere methode
voor het verzamelen van interactiemateriaal missctrien meer ge€igend. De
methode rran interactieanalyse op basis van video-opnames van viff minuten
bliiktwel heel gesdrilctvoor de analyse van de gesprekspatronen, maar minder
geschikt voor het onderzoek naar de beginuende verwerving van linguistische
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rraardigheden. Een opnameduur van viif minuten is te kort om bii deze doelgroep voldoende voorbeelden te vinden rran de genoemde linguistische aspecten. Ook een andere methode voor het verzamelen tran gegevens, biivoorbeeld
het uitlokken van taal aan de hand van plaatiesmateriaal, zou misschien meer
geger/ens op kunnen leveren.
8.r.3

Algmme

corrc,lusies

Volgens Light (rggg) dient effectonderzoek de volgende drie wagen te beantwoorden: (r) wat is het effect van de intenrentie, (e) ziin er aanwijzingen voor
de generalisatie en de bestendiging wn dit effect, en g) wordt het effect rran
belang geacht door de direct betrok:kenen en door de maatschappii in het algemeeni Voor de onderzochte variabelen lcunnen de eerste twee wagen op grond
van deze studie nu beantwoord worden. De condusie luidt dat trree van de drie
kindereu als effect van de interventie meer zijn gaan communiceren en verhoudingsgewijs 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 interrrcntie groter geworden. Bovendien zijn deze
twee kinderen ook taalvaardiger geworden op een aantal aspecten.
h zr;jn duideliike aanwiizingen voor generalisatie en bestendiging van de
effecten bii deze kinderen. Het feit dat de veranderingen bii beide kinderen
gelden in twee verschillende situaties en met twee verschillende conrrnrnicatiepartners toont aan dat er sprake is van generalisatie ran de gedragsveranderingen. De meeste verbeteringen zijningezet tiidens de interventiefase. Voor
sommige aspecten loopt de groei door tiidens de implementatiefase en voor
andere aspecten is er sprake van bestendigog. Er is voor geen enkel aspect
sprake van terugrral in latere fasen ran het onderzoek, tetwiil in de implementatiefase de intensiteit van de partsrerinstructie aanzienliik minder was dan in
de interventiefase (zie $ 4.r.2 en Tabel 4-rl. Gezien de bestendiging van het
intenrentie-effect ook in deze latere fase kan gecondudeerd worden dat deze
vermindering van intensiteit geen nadelige gevolgen heeft gehad.
De sociale ralidering nan de effecten, dat wil zeggen de waardering lnn de
effecten door betrolkenen (waag , van Light), vormde geen onderwerp \mn
deze shrdie, maar was wel onderdeel van een eerder uitgevoerd evahratie
onderzoek (Heim & |onker, 1995). Uit de resultaten daarvan bleek dat er
onder betrokkeuen veel waardering was voor het COCP-progranrma en dat
men positief oordeelde over de bereihe effecten.

8.3

Comrnunicatie en cognitie

In het kader rran deze studie werden longitudinale gegevens vetzameld over de
cognitieve ontrrilfteling van de onderzoekskinderen- De resultaten lcunnen
daarom inzicht verschaffen in de mogelijke relatie hrssen de communicatieve
ontwikkeling en de ontrari}fteling van intellechrele vaardigheden. Behalve het
maatschappeliik belang van eventuele positieve verbanden hrssen de effecten
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van het interrrentieprogranrma en de intellectuele ontwikkeling, is er ook een

theoretisdr b.l*g.
Voor het verband ttrssen cognitieve ontwilifteling en communicatieve ontnrikkeling zijn in de literatuur versdrillende verldaringsmodellen voorgesteld
(IGngas & Lloyd, t988). Twee verHaringsmodellen hebben zich tot op heden
gehandhaaftl: (r) het cognitiemodel dat ervan uitgaat dat de cognitieve ontwikkeling voorafgaat aan de communicatieve ontrnriklceling, en (z) het interacticmodal waarin beide ontvrikkelingen elkaar wederziids beirrvloeden (zie biivoorbeeld fohnston, r98j).

In hoevere ondersteunen de resultaten van het onderhavige onderzoek
besproken

in Hooftlsttrk

5, 6

*7

zoals

deze verHaringsmodellenl Voor Karen kon-

den we geen effecten van het COCP-prograrrrma aantonen. In $ 7.3 bteek datzri
zich in de onderzoeksperiode ook nauweliiks ontudli:kelt op cognitief gebied en
datzrj aan het einde van de onderzoeksperiode ongeveer een niveau heeft ran
een kind van anderhalf iaar oud. De verondersteling dat Ifurens dgemene ontwikkelingsniveau te laag zounjn om te lcurrnen profiteren van het programrna
ligt hier voor de hand. Dit zou dan in liin zijn met het hierboven besproken cognitiemodel dat de cognitieve ontwikkeling ziet als voor:waarde voor de coffirrUnicatieve en talige ontwi}&eling. Eerder hebben we echter vooral gewezen op de
ernstige contacBtoornissen bij Karen als verHaring voor het uitblijven \an effecten van de intenrentie (zie $ 8.2.r). Als de contactstoornissen de commurricatieve ontrnili;keling in de weg staan en er is tevens een wisselwerking met de cognitieve onturil&eling (model z), dan zouden de contactstoomissen indirect ook
de cognitieve ontwik&eling tegentrouden. In die zin zouden Karens gegevens
een ondersteu:ring vormen voor het interactiemodel.
De gegevens over het verloop van de cognitieve ontwikkeling van Laura lopen
goeddeels parallel aan de gegevens ran haar commuricatieve ontwil:keling
zoals die uit de interactieanalyse naar voren is gekomen. In die zin is de ontwikeeHng bij Laura een ondersteuning van het interactiemodel voor de relatie
tussen cognitie en taal. Ook vanwege het opvdlende samengaan van de ontwiliil<elingsversnelling op het gebied van de cognitie en het taalbegrip met het
op gang komen van de spraakontruililceling (zie $ 7.3), ligt het interactiemodel
dat uitgaat van een wederzijdse beinvloeding van cognitie en communicatie
het meest voor de hand.
De resultaten van de tests van het algemeen ontwiliil<elingsniveau van Yvette
geven samen met de resultaten van de interactieanalyse eveneens aaaleiding
om een interactie te veronderstellen tussen communicatieve ontwililkeling en
cognitiwe ontrni}Iceling. Welk ontrrikkelingsgebied dan het primaat heeft,
daarover is op basis van deze resultaten moeiliik een uitspraak te doen.
Op basis van dit onderzoek is de veronderstelling dat de cognitieve ontwilitce
ling noodzakeliik voorafgaat aan de communicatieve ontwikkeling (verHaringsmodel r) minder waarsdriinliik. Samenvattend wljzen de resultaten van
de longitudinale gegevensverzameliug met betrekking tot de cognitieve ont-
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wikkeling in algemene zin vooral in de richting van een wisselwerking tussen
de cognitieve ontrwikil<eling en de ontwilirkeling van communicatieve en t lig.
vaardigheden. Maar op basis rran de resultaten van dit onderzoek waarin
sledrts drie kinderen waren betrol*:ken, kumen we hierover geen defnitieve
beslissing nemen.
8.4

Besluit

In de zeventiger iaren van de vorige eeuw stelden onderzoekers ondersteunde
cormmunicatie gelijk aan het gebruik van communicatiehulpmiddelen (Light,
Collier & Parnes, r985c). In de iaren tachtlg versdroof de aandadrt van onderzoekers naar het functionele gebruik ran OC in commr.rnicatieve interactie.
Drddeliik werd dat de gevolgen van het gebruik van OC-technieken voor de
aard en het verloop van gesprekJcen groot ziin. Specifiek met betrekJcing tot
niet-sprekende kinderen bleek dat zij wel in staat waren om in korte tiid een
giroot aarrtal gebaren of grafische symbolen te leren, maar dat dit niet automatisdr leidde tot een functioneel gebruik daarrran in de alledaagse comrnunicatie. De rol van deze kinderen bleef over het algemeen beperkt en de inhoud ran
de comrrnrnicatie werd voor een groot deel bepaald door de sprekende volwassene.

Deze inzichten vormden de adrtergrond voor de ontwi}rkeling van het COCPprogranuna waarin via instructie aan volwassen sprekende lnrtrrers gestreeftl
wordt naar zodanige veranderingelr van hun gedrag dat zii de ontvrrilirkeling
van communicatieve err talige vaardigheden bij de kinderen optimaal kunnen
stimuleren. Het effectonderzoek in dit boek heeft aangetoond dat de interventie van het COcP-programma zinvol en effectief kan ziin. Door de instructie

hebben de onderzoctrte volwassenen hun gedrag aangepast en als gevolg daarvan nam de communicatieve inbreng van twee van de dde kinderen significant

toe. Toekomstig effectonderzoek waarin de effecwariabelen nauw

ziin

afge-

stemd op de individuele interventiedoelen van de onderzoekskinderen zou een
zinvolle aanrnrlling vonuen op de resultaten van dit onderzoek dat zich primair

richtte op de algemerre intenrentiedoelen van het COCP-programma (een
geliihraardige verdeling rran betrrten en topicintroducties).
Onderzoek uit de tachtiger iaren maakte ook duidelijk dat de communicatie
van niet-sprekende kinderen in essentie een multimodaal proces is en dat de
comrrunicatieve ontwikt<eling in dat kader bestudeerd dient te worden. De eerste studies naar aspecten van de taalonhri}t<eling via ondersteunde communicatie met of zonder hulpmiddelen dateren uit de jaren negentig (zie biivoorbeeld Willdnson, Romski & Sevcik, ry94; Grove, Dodsell & Woll, 1996). Deze
studies benaderden de taalontwikkeling rran niet-sprekende kinderen opnieuw
vooral vanuit een r:nimodaal perspectief. Tegeliikertiid ontstond er onder kindertaalonderzoekers interesse in multimodaal tadgebruik bij kinderen die een

normale tadontwilifteling doorlopen (zie biivoorbeeld Volterra

&

Iverson,

r995).
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Nieuw in deze studie was het multimodale perspectief van waaruit de ontwikkeling ran talige vaardigheden bii niet-sprekende kinderen benaderd werd.
Ook het taalaanbod rran de volwassen communicatiepartrrers werd geanalyseerd in een multimodaal kader. De in deze stufie aaagetoonde veranderingen
in het aalaanbod van de volwassenen blijken in het onderzochte tiidsbestek
slectrts ten dele te leiden tot een toename van de onderzochte taalvaardigheden

bii de kinderen. Via het gedrag van volwassen communicatiepartners zijn de
interactiepatronen bliikbaar gemakJceliiker te beinvloeden dan de ontwikkeling

ran linguistisdre vaardigheden bii de kinderen. Desalniettemin hebben de
analyses van de comrnunicatievormen en de alig. vaardigheden een gedetailleerde beschrijving opgeleverd ran de multimodale communicatie van deze
niet-sprekende kinderen. Ook heeft deze studie geresulteerd in een gedetailleerde bes&rifving van het multimodale taalaanbod van de volwassenen. Een

dergeliike besdrrijvingvan de multimodale communicatievan zowel niet-sprekende kinderen als hun sprekende communicatiepartrrers bestond tot nu toe
nog niet.
Vooral in de woege stadia van de ontwikkeling bliikt multimodaliteit een
belangrijke rol te spelen bii de
van meer complexe corm:rrunicatie.
Nader onderzoek is nodig om de multimodale aspecten in de ontwikil<eling van
symbolisdre communicatie en linguistische complexiteit verder te enploreren.
Ook is onderzoek nodig naar de precieze effecten van een ondersteund taalaanbod en de wisselwerking firssen de modaliteiten ran input en ouq)ut die zo
duideliik anders zijn bii niet-sprekende kinderen. Ik hoop dat dit onderzoek
daartoe een eerste aanzet vormt
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De COCP-proiectgroep
Vakgroep Algemene Taalwetenschap Universiteit van Amsterdam:
Drs. M.|.M. Heim, psydrolinguist (proiectleider en ondenoeker)
Drs. V.M. fonker, orthopedagoog (begeleider implementatie en onderzoeksassistent)
Drs. H. van der Neut, psycholinguist (onderzoeksassistent)

Revalidatiecentrum Heliomare Wiik aan Zee:
M.). nan Hartingsveldt, ergotherapeut (tot ianuari rygzl
A.T.M. Haanen, ergotherapeut (ranaf ianuari rggz tot september rggzl
A. I€vy, ergotherapeut (vanaf septernber rygzl
De COC P-begeleidingscomrnissie

Prof,Dr. A.E. Baker (voorheen Mills), Vakgroep Algemene Taalwetens.hap
Universiteit van Amsterdam (voorzitter)
Dr. t.f.M. rran Balkom, Instiilrut voor Onderzoek, Ontwikkeling en KeunisoverdracJrt op het gebied van Revalidatie en handicap, iRv Hoensbroek
Dr. I.G. Beclrer, revalidatiearts Academisch Ziekentruis Vriie Universiteit
Amsterdam
M.N.H. nan Iperen, vertegenwoordiger van de BOSK, Vereniging van motorisch gehandicapten en hun ouders (vanaf juni ryg4l
Dr. K. |ansonius-Schultheiss, Hinisch lingulst Academisch Medisdr Centrum
Universiteit van Amsterdam
Drs. |.P.E. lagendiik, vertegenwoordiger van de BOSK (tot iuni r9g4l
Dr. J.M.H. de Moor, Vakgroep Orthopedagogrek Itutholieke Universiteit Niimegen (rnnaf ianuari 1993)
ft. I.l.M. Sdooonen, Vakgroep Algemene Taalwetenschap Universiteit rran
Amsterdam
Dr. P.t. Vrieserna, Sectie Speciale Pedagogiek Vriie Universteit ran Anrsterdam (tot januari r99])
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M ET

ToELr cHTTNG

Motorisclre vonnen
gezichtsuitdrukking

Het door middel van mimiek uiting geven aan gevoe-

lens (blijdschap, verdriet, piin, boosheid); vrijwel
altiid gaat het hier om communicatieve signalen die
niet symbolisch gebruih worden, maar rechtstreeks
iets duidelijk maken over hoe een persoon zich voelt.
I icha a

m sbewe gi n g/ h o n del i n g

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 afkeren van een persoon, hettonen van een voorwerp aan
een ander door het uitstrekken van de arm, tikken

of

slaan op voorwerpen als manier om aandacht te krijgen 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).
blikrichting

Visuele gerichtheid op een persoon, een object of een
locatie in een communicatieve context (wijzen met de

ogen); symbolisch gebruik van de blikrichting bijwijzen

voorbeeld [n] en [uee].
Wijzen met vinger(s), hand ofvoet naar een persoon,
een voorwerp of een locatie.

aongeleerde gebaren

Gebruik van culturele gebaren of pantomime mEt een

communicatieve bedoeling (reiken met een open
palm, zwaaien, wenken, nre schudden en

1n

knikken);

gebruik van gebaren uit de Nederlandse Gebarentaal

(NCT) of uit een gebarensysteem; idiosyncratische
gebaren die consistent gebruikt worden om te verwij-

zen naar een referent.

Akoestisctre Yorrnen
sle m gel u i d (voca I isati e)

geluid

Gebruik van onverstaanbaar stemgeluid.

Gebruik van aandachttrekkers die geluid voortbrengen in een communicatieve context (bijvoorbeeld een
toeter).

spraak

Gebruik van verstaanbare woorden of woordbenaderingen.

r8o
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Commuwicatiw ormen met toelichting

Ruimteliike Yormen

Verwijzen Gebruik van (miniatuur)voonrerpen om te verwijzen
naar referenten.

Grafische Yolrnelt

foto's

Gebruik van foto's die venvijzen naar personen, voorwerpen, activiteiten.

plaatjes/takeningen Gebruik van plaatjes/tekeningen die venuijzen naar
personen, voorwerpen, activiteiten.
grofische

symbolen Gebruik van een grafisch symboolsysteem als

BIiss,

Vijfhoek Pictogrammensysteem, Picto.

Uitgebreide informatie over communicatievormen, diverse symboolsystemen
en communicatietrulpmiddelen is te vinden in (Van Balkom & Welle Donker-

Grimbrdre, rgg4l.
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FUNCTTEs,

oMscHRrryrNG MET

VOORBEELDEN

r

Aandadrt voor partner

De ogen ziin geridrt op de partner, op de bezigheden rran de partrer, en/of op
een voorye{p dat de pafiner aanwiist of benoemt.
Voorbeeld

Partner
Kind

Komt de kamer binnen, zegt tegen het kind "Hallo".
Richt zich op, kijh naar de partner. (Aandacht voor partner: reactie)

Voorbeeld

Knutselen

Partner
Kind

Zit naast het kind, staat op om een ander kind te helpen.
Vol4 de partner met haar ogen; houdt in de gaten wat de partner
doet. (Aandacht voor partner: initiatief)

z

Opmerken dat een activiteit onderbroken wordt

Het kind is met haar aandadrt bii de parErer 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 parErer niet duideliik te verzoeken om door te gaan.
Deze functie is altiid een reactie, omdat de partner eerst iets moet doen (stop

pen).

Voorbeeld

Tijdens het etcn

Partner
Kind

Geeft het kind eten; activiteit wordt onderbroken.

Richt het hoofd op,

kijh naar de partner. (Opmerken

onderbroken

activiteit)

Voorbeeld

Partner
Kind
,

Muziekadiviteit
Zing! een liedje; stopt met zingen.
Richt zich naar de partner, kijkt de partner aan. (Opmerken onderbroken activiteit)

Beurtrremen tiidms een activiteit

Handelingen of uitingen gericht tot de ander met de bedoeling om mee te
doen aan iets dat ie om de berrrt doet. Kind en partrrer wisselen elkaar af, ze
doen een aantal keren achter elkaar om de beurt hetzelftle. Deze firnctie is
altiid een reactie, omdat de parErer ook iets doet.

Voorbeeld

Samen spelen

Partner
Kind

Slaat met hand op tafel, pauzeert, kijkt naar het kind.
Slaat met hand op tafel, pauzeert, kiih naar de partner. (Beurtelingse handeling)

Voorbeeld

Koekjes bakken

Partner

Pakt een (afgekoeld) koekje van de bakplaat en stopt

dit in de trom-

mel, pauzeert, kijh naar het kind.

Kind

Pakt een koekje en stopt dit in de trommel, pauzeert,

kijh

naar de

partner. (Beurtelingse handeling)
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functies, ornschijving met

v o orbeelfun

Accqlteren van een aangeboden vrxlrwerl,

Het kind probeert een voor:werp aan te palr&en dat de ander aanbiedt of maali;t
duidelijk dat ze een aanbodlnn de partner accepteert. Deze functie is altiid een
reactie, omdat de partner eerst iets doet (iets aanbieden).
Voorbeeld Kofio of theaijd

Partner
Kind
Voorbeeld

Partner
Kind

Biedt een beker melk aan.

Reih naar de beker. (Accepteren)
Muziekadivitcit
Biedt het kind een voorwerp aan dat geluid maah.
Richt zich op (strekt zich), probeert voorwerp te pakken. (Accepteren)

Voorbeeld

Plaatjes kijken

Partner
Kind

Houdt een boekje voor het kind; vraagt "wil je een boekje kijkenl"
Kijh de partner aan en lacht. (Accepteren)

5

Protesteren/afwiizen

Het kind probeet 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 partrrer af te wiizen.

Voorbeeld

Kofre- en theetijd

Partner
Kind

Wendt

Voorbeeld

Spelen

Partner
Kind

Schudt het hoofd om

Houdt het kind een koekje voor.
het hoofd af en maah geluid. (Protesteren/afirijzen: reactie)
Reikt om speelgoed van het kind weg te nemen.
NEE

aan te geven, maah geluid. (Proteste-

ren/afi,rri jzen : reactie)

Voorbeeld

Partner
Kind

Wach*n om naar school te goon
Doet het kind de jas aan; de taxi is laat.
Kijkt naar buiten, maakt hard geluid terwijl ze op de taxi wacht.
(Protesteren /afi,vi jzen :

6

i

n

itiatief)

Kiezen

Aangeven van een keuze tussen twee dingen die de parhrer aanbiedt Oii".
door te reiken en/ofwiizen of door te blijven kijken naar 66n van de mogeliikheden nadat beide mogeliikheden gezien, gehoord of gevoeld ziin). Deze

fimctie is altiid een reactie, omdat de partrer eerst iets doet (een keuze aanbieden).

Voofueeld

T'ljdens het etcn

Partner

Houdt het kind een boterham voor en een beker melk en benoemt
beide, vraagt dan aan het kind: "\Uil je de boterham of de melk)"
Kijkt naar de boterham en naar de beker en blijft dan naar de beker

Kind

kilken. (Aangeven van een keuze)
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Voorbeeld

Spelen

Partner

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

Kind

Wijst naar de pop. (Aangeven van een keuze)

Z

Groeten en dagzeggen

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

Partner
Kind

Zeg kind goedendag.
Maah oogcontact, lacht. (Groeten: reactie)

Voorbeeld

Kind

Richt zich naar communicatiepartner, reikt naar ziinlhaar hand.

Voorbeeld

Komen en gaan van therapeuten in de peutergroep

Partner
Kind

Vertreh uit de peutergroep.
Maah geluid, steekt arm omhoog. (Groeten: initiatief)

8

Vragen om hulp

(Groeten: initiatief)

Het kind ridrt zich naar de parbrer en probeert hulp te kriigen bii 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 helpenl"

Kind

Pakt de hand van de partner en brengt die naar het speeltje. (Vragen

om hulp: reactie)

Voorbeeld

Kind

9

Rofir- en theetijd

:::[::iff ,[:::ili,[lT,xn:r.'er

en naar he'f koekje;

Vragen om een voonverp/aaiviteit

in dc onmidnellfil@ omgeving
Het kind probeert van de partner gedaan te kriigen dat hii/zii haar een voor'
we{p geeft of begint met een activiteit in de directe omgeving.

Voorbeeld

Muziek maken

Partner
Kind

Speelt piano, stopt; vraagt aan het kind: "Wat wil je nu doenl"

Wijst het symboolvoor MEER aan. (Vragen om een voonuerp/activiteit
in de onmiddellijke omgeving (piano spelen): reactie)

Voorbeeld

Kind

Kijh naar partner en wijst naar de radio.

(Vragen om een voor-

werp/activiteit in de onmiddellijke omgeving: initiatief)
ruiatin de onmtdfullijke omgaing
Het kind probeert van de partrrer gedaan te krijgen dat hii/zii haar een voor$re{p
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Communicotiavefuncties,owschrijvingmetvoorbeelden.
geeft of dat ze iets kan doen dat niet in de onmiddelliike omgeving aanwezig is.

Voofueeld

Therapie

Partner
Kind

Vraagt: "Wat wilje doenl"

Maah gebaar voor

FIETSEN. (Vragen

om een voorwerp/activiteit niet

in de onmiddellijke omgeving: reactie)

Voofueeld

Etcnsrijd

Kind

Wijst het symboolvoor ETEN aan. (Vragen om een voonverp/activiteit
niet in de onmiddellijke omgeving: initiatief)

Partner

"Ja, we gaan zo eten. Heb

ro

Vragen om aandacht

je hongerl"

Het kind probeert gericht om voor elkaar te kriigen dat de partrer naar haar
Ze p,robeert zoflraar de aandacht van de partrer te trekken of met een speciaal doel, biivoorbeeld om daarni (via het uiten van een
andere communicatieve funaie) om een voorwerp te wagen. Het kind pro.
beert de aandacht van de partner te lcriigen, zonder de aandacht van de partner
op iets speciaals te richten.

kijh of bij haar komt

Voorbeeld

ln de peuteryroep

Partner
Kind

Loopt naar de groepstafel met koekjestrommel.

Voorbeeld

Groepndivitait

Partner
Kind

Draait zich om om een ander kind te helpen.

Kijkt naar de partner en maah geluid. (Vragen om aandacht reactie)

Kijh naar communicatiepartner, maakt geluid. (Vragen om aandacht:
initiatief)

rr

Antrroord geven op ia/nee yragen
Het kind geeft antwoord met;n en NEE op vragen van de partner die met 'ia' of
'nee'beantwoord moeten worden. Deze functie is altiid een reactie, omdat de
partner eerst iets doet (een ia/nee waeg

rt lLo).

Voorbeeld

Koffe- oftheetijd

Partner
Kind

Vraagt het kind "Wil je een koekje?"
Richt de ogen omhoog om een jA antwoord te geven. (Antwoord op
een ja/nee vraag).

Voofueeld

Kind
Partner
Kind

Zit te spelen bij de w.
Vraagt het kind "7al ik de tv. uitzettenl"
Schudt h* hoofd om NEE aan te geven. (Antwoord op een ja/nee
vraag).

rz

Inforrnatie geven over iets/iemand

mnwwigin fu onmiddallijke owgwing
Uitingen die een persoorr, een gebeurterris of een voor:vverp in de directe omge
vingbenoernen, beschriiven, erinformatie overge\ren ofercommentaarop geven.

veel te zeggen
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Voorbeeld Kofro en theetijd
Partner Ceeft het kind een bekerthee.
Kind
Drinh de thee.
Partner Zegt: "Wat een lekkere thee"
Kind
Maah gebaar voor HEEr. (lnformatie

geven over iets in de onmid-

dellijke omgeving: reactie)

Voorbeeld
Kind

Aankomst in de peuteryoep
Ziet een ander kind (Karen) binnenkomen, kijkt naar de peuterleid-

ster en wijst met de ogen naar een foto van KAREN op haar communicatiebord. (lnformatie geven over iets in de onmiddellijke omgeving:

initiatief)
niat aanwezigin de onmd&llijke omgerting
Uitingen die een persoon, een gebeurtenis of een voorwerp - niet in de directe

omgeving aanwezig - benoemen, beschriiven of er informatie over geven.

Voorbeeld Voorbereidingen om naar de peutergroep ta gaan
Partner "lk kan je broodtrommeltje niet vinden."
Kind
Wijst op het symbool/plaatje voor KEUKEN op haar communicatiebord. (lnformatie geven over iets niet in onmiddellijke omgeving:
reactie)

Voorbeeld
Kind

Vertellen over school

Wijst symboo! aan voor ZwEMMEN. (lnformatie geven over iets niet
in onmiddellij ke omgeving: initiatief)

Partner "Vertelje dat je vanmorgen hebt gezwommenl"
Kind
Glimlacht.
Voorbeeld Thuis na school
Partner Wat heb je allemaal vandaag gedaan)

Kind

r3

yi[]iffi::rffi;,111,",t'""rmatie

seven over iets niet in

Vragen om informatie

Het kind ridrt zidr tot de parbrer en stelt de partrer een waag om iets te weten
te komen.

Voorbeeld

Op school

Partner
Kind

Zeg dat Bob (66n van de kinderen) er niet is.
Wijst naar de foto van BoB en kijh haar vragend aan; wijst dan naar
het symbool ztrr. (Vragen om informatie: reactie)

Partner:

"Ja, vervelend hA."

Voorbeeld

Kind

ls alleen aan het spelen en richt zich opeens tot zijn moeder. Gebaart
WAAR PAPPAI

Partner:
186

(Vragen om informatie: initiatief)

"Pappa is boodschappen aan het doen."

Nauweliiks sprekend
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functies, ornschijving met

Voorbeeld

Etsnstijd

Partner
Kind

Zet de pannen op tafel en zegt "we gaan lekker eten."

v o orbeelden

Kijkt vragend, wijst symbool wAT aan. (Vragen om informatie: reactie)

Partner:

"Heerlijke andijviestamppot."

t4

Uitdrulften mn gevoelens/gedactrten

Het kind vertelt hoe zij zidr voelt, wat zii ergens ran vindt of waar zii aan
d€nkt

Voorbecld

Spelen

Kind

Speelt samen met de partner met de pop. Pah haar communicatiemap, wijst het symbool voor

Partner
Kind

LIEF

aan en

kijh stralend naar de part-

ner. (Uitdrukken van een gevoel/gedachte initiatief)
"Vind je de pop lief.)"

Knih

1A

en lacht.

Voorbeeld

Partner
Kind

Houdt een tekening voor het kind en vraagt: "Wat vind je er vanl"
Wijst het symboolvoor Moot aan. (Uitdrukken van een mening: reactie)

Voofueeld

Kind

ls met duplo aan het spelen. Richt zich tot haar moeder en maakt het
gebaar HoNGER. (Uitdrukken van een gevoel: initiatief)

Partner

Lachend: "Heb je nu a! honger, we gaan nog lang niet eten hoor!"

rI

Grapies maken/doen

dsof

Het kind maakt grapies over iets of iemand. Het kind doet net alsof zii iemand
anders is of vertelt over meruen/dingen die niet bestaan. Bij deze fimctie
maken we geen ondersdreid meer tussen reactie en initiatief. Het is meestal
zo dat het kind reageert op een gebeurtenis/uiting, maar het maken \nrn een

gapie daarover vereist ook initiatief.

Voorbeeld

Spelen met play-mobil

Partner

Voor de zesde achtereenvolgende keer valt een poppetje op de
grond. Zegt verontwaardigd: "lk bliif aan het oprapen."
Kijh partner lachend aan en wijst naar het symboo! t-ut. (Grapje

Kind

maken)

Voorbeeld

Spelen met de pop

Kind
Partner

Maakt een huilgeluid als de pop op de grond valt. (Doen alsof)
Zegt terwijl ze de pop oppah: "O kindje, kom maar hier. Heb je je

pijn gedaanl"

veel te zeggen
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r

Stnrctureer de omgeving

Richt de omgeving z6 in dat commurricatie aangemoedigd wordt. Zorg er
altiid voor dat het kind mogeliik*reden heeft om te comrnuniceren. Alle eventuele communicatiehulpmiddelen moeten beschikbaar ziin en het kind moet
ze zo makkeliik mogelijk kunnen gebruiken. Zotg ervoor dat je alle signalen
van het kind kunt opvangen. Als ie bezig bent met het kind, zorg dan dat ie
zelf zoveel mogeliik in haar blikveld bent. Ga liefst tegenover het kind zitten.
Doe activiteiten die het kind leuk vindt en die passen bii de leeftijd en ontwikkeling.

z

Volg de draad ran 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 ,lle pogmgen tot contacL Reageer op de behoeften die het kind laat bliiken en op vragen ofverzoeken.

,

Stimuleer dat de aandadrt geridrt is op hetzelfile

Blijf met fe aandacht volledig bii het kind vanaf het moment dat er contact is
en ga niet in op storingen vanuit de omgeving zonder het kind erbii te betrekken of zonder de interactie met het kind eerst op een goede manier af te sluiten
Richt de aandacht van het kind op een voorwerp, activiteit of persoon als de
situatie daarom waagt. Doe dit op een nietdwingende, maar rustige manier
die bii het kind en de situatie past

4

Sdrep kans€lr voor communicatieve interactie

Herken momenten waarop het kind een communicatiebeurt kan nemen.
Schep gelegenheden om de beurt te nemen. Dit kan op versdrillende manie,
ren. Als j. *iI stimuleren dat het kind zelf initiatief neemt, kun ie dit doen
door het kind biivoorbeeld alleen maar vemachtingsvol of wagend aan te kijken. Als ie een reactie ran het Hnd wil uitlokken kun ie dit doen door bijvoorbeeld: goedendag te zeggen, het kind te laten kiezen, spelleties te doen waarbii
ie om de beurt wat doet, zelf een opmerking te plaatsen, een waag te stellen.
Realiseer ie, als ie een waag stelt, wat voor reactie ie uitlolct bii het kind. Als ie
een open waag stelt (bijvoorbeeld: "wat heb ie op sdrool gedaan?"), schep ie
gelegenheid voor een uitgebreide reactie. Als fe een ia/nee \lraag stelt, lok ie
iuist een beperkte reactie, 'ja' of 'nee', uit.
Geef het kind steeds een beurt nadat je zelf de beurt gehad hebt. Ga niet spe-.
ciaal oefenen met het ldnd, maar geef haar zinvolle communicatiekansen op
momenten dat ie toch met haar bezig bent (spelen, verzorgen, therapie).
r88
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tien

p

artucrstrotegicdn

Venrracht communicatie die past bii het niveau van het kind

Iaat duideliik merken aan het kind (door mimiek, houding), dat ie venrvadrt dat
het communiceerl Verwacht communicatie die past bif het niveau van het kind,
niet te h*g en niet te laag. Vetwacht communicatie over dingen die het kind
weet en begrijpten die pastbif wathetkind motorisch en communicatiefkan.

6

Pas

het tempo rian de interactie aan (pauzeer)

Communiceer in een tempo dat het kind genoeg tiid geeft om mee te doen.
Tel eerst tot tien voordat je opnieuw probeert een reactie uit te lokil<en. Geefhet
kind genoeg tiid om te reageren op ie eige, comrnunicatie en op dingen die in
de omgeving gebeuren.

Geef het kind ook genoeg tiid om zelf initiatieven te nemen. Zorg dat je er
zeker rran bent dat het kind 'uitgepraat' is. Pauzeer ook ni een beurt van het
kind: wacht een paar tellen voordat je de beurt overneemt.

Z

Modelleer de comrnunicatierrormen die het kind
gebruiken

zelfhn

Laat het kind zien h6e het kan communiceren. Gebnrik in je eigen communi-

catie niet alleen spraak, ulaar vooral ook zoveel mogeliik vonnen die het kind
zelf gebruikt of zou kunnen gebruiken om mee te doen aan communicatieve
interactie. Ieer het kind door zelf te gebaren of symbolen aan te wiizen wat de

betekenis is van die gebaren of syrrbolen en waar zij de symbolen kan vinden
op haar hulpmiddel.

8

Zorgvoor taalaanbod op het niveau

rnan

het kind

Gebruik taal (spraak, gebaren, grafische spobolen) die het ldnd kan begriipen:
Zorg dat het kind de vorrn rran ie gesproken taal kan b.frip.rr. Gebruik bijvoorbeeld geen ingewikkelde zinnen. Zorger vooral ook voor dat de coilrillunicatievormen die ie gebruikt door het kind begrepen worden. Gebruik dus
niet alleen gesproken woorden ds het kind de betekenis daanan niet snapt,
maar ondersterrn ie spraak dan met (wiis)gebaren of het aanwiizen ran q/mbolen. Als ie biivoorbeeld het woord. 'auto' zegt, kun ie een autootie of plaatie
lan een auto aanwiizen of het gebaar AUTo maken. Als ie gebaren gebruih
waarvan het kind de betekenis nog niet goed kent zegdantegeliikertiid h* biibehorende woord ofwrjs naar een voorwerp of een plaatie. Zotgdat de inhoud
rran ie communicatie duideliik is zodat het kind snapt waar ie het over hebt.
Maak niet te lange zinnen en gebruik niet teveel zinnen aclter elkaar in een
ber.ut (hoeveelheid van het aanbod). Vermiid aan de andere kant ook dat je
taalaanbod 6nder het niveau van het Hnd zft ('babytaal').

9

Spoor het kind (stapsgewiis) aan ('prompten')

Spoor het kind aan om een beurt te nemen als het een kans gemist heeft of om
zich te verduideliiken als iif haar boodschap niet begrepen hebt. Spoor op een

veel te zeggen
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goede manier aan (door houding, mimiek, spraak, aanraken, wijzen, gebaren

of handelingen).AIs het kind (na een lange pauze) niet op ie aansporing reageert, help het dan door het stap voor stap steeds iets mal<kelijker te maken.
Bijvoorbeeld: eerst alleen afwachtend aankijken, dan aalraken, dan een wagend gebaar maken, dan aanwiizingen geven over de manier waarop ze kan
reageren (kiiken ofwijzen naar het hulpmiddel of een aantal bij de situatie passende gebaren maken), en tenslotte door samen met het kind een handeling
uit te voeren zoals het maken van gebaren of het aanwiizen van symbolen.

ro.

Beloon de communicatiepogingen van het kind

Reageet op alle pogingen die het kind doet om te communiceren. Dit betekent
niet dat ie aan alle verzoeken \ran het kind moet voldoen, rnaar wel dat je ver-

zoeken serieus neemt en dus reageert. Ga in op de gespreksonder:werpen die

het kind aandraagt en neem ook haar reacties op ie eigen wagen en andere
uitingen serieus. Negeer geen enkele communicatiepoging want dit kan
maken dat het kind op den duur geen pogngen meer onderneemt omdat het
todr niets oplevert.
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MET ANTwooRDEN

Enaluatienragen na videoopnames

Laura

Karen

Yvette

thuis centrum thuis centrum thuis
n=t9

r

h=18 n=I6

centrum

n=16 1l=2O

n42O

Heb je je anders dan normaal
gevoeld tijdens deze opnamel

a
b
c
d

niet anders
een beetje anders
heel anders
ik weet het niet

21813139
17o33ll
ooooo
ooooo

r6
3

I

o

Heb je je anders gevoeld dan

tijdens de vorige opnamel
a

hetzelfde

2
12

r3

4

r5

I

3

o

8

1

2

2

6

2

I

o

o

I

o

n

meer ontspannen

minder ontspannen

3

d

ik weet het niet

3

Heeft het kind zich anders
gedragen dan normaal)

4

II

o
o

b

c

a
b
c
d

r6

niet anders

r3

r5

14

12

een beetje anders

6

2

2

3

heel anders

o
o

1

o

'l

o

o

o

't5
48
o1
oo

een goede

17

14

8

12

r5

12

een matige

I

2

I
o

4
o
o

7

een slechte

I
o

r5

ik weet het niet
Welke indruk geeft deze opname
van de normale gang van zakenl

a
b
c
d

ik weet het niet

1

'l

8

3

o
o

o
'l

Heb je tijdens de opname
extra je best gedaanl
a

nee

4

r5

4

lt

2

b

een beetje

r5

2

12

5

14

3

c

veel

ik weet het niet

o
o

o
o

o
o

4
o

o

d

o
o

1

Opmerkingen:

r

Bii de eerste videoopname werd vraag a niet

veel te zeggen

beantrnroord, omdat er nog
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E
geen vorige opoame was; daarom tellen de antwoorden niet op tot het totaal

z

aanal boven de kolomZowel bii Laura als bii Yvette ontbreekt het formulier van 66n ran de thuisoPnames.

3
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Er bestond geen samenhang tussen de variatie in de antwoorden en de verschillende fasen nan het onderzoek (baseline, inbnrentie, implemerrtatie).
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Tobel

F-t

Resultaten ANOVA sigruificantictoets gesprekworiabelen. I:baseline, Ill:postint+r-

ventk,

l:p

ostimplementatic.

metingar I en
€tr€ct

fase

tll

p

F(t,$

lmAingen ltl en V

efiect

sibratie efiea intencrie

F(r,91

p

3.53 .o93 244 .r53
I o.or .go7 o.o4 .848
communicatie kind
I o.zr .5S6 o.7r 4zr
beurwerdeling I o.r, .6+g o.6z 452
initiatieven kind
I ,q .r5o 2.2o .r72
initiatiefrerdeling I r.54 4z r.3r .t&z
effectief pauzeren volwassenel
responsiviteit

volwassene

LAURA

lmetingen I en

F(r,rr)

.rffi

I
|

5.rz

p F(r,rr) p
r.r2 .3ro o.35 .569
o.66 43j o.o5 .823
r.6j .22j o.3o .j93
o.92 .3J7 o.39 -y7

'

beurtverdeling I +ql .o59
initiatieven kind
I o.6+ +

initiatiefrerdeling | ,1Zg iiffi..
WENE

communicatie kind

o.or .9o8 o.23

.6+S

o.o4

.8lg

0.64

q9

metingar I en Ill

efiectfase
F(t,tt)

p

p

.2or

situaie fect i
Ffi,6) p
F(r,51

ef,ect

o.45 .1.26 o.o8
o.38 .j59 o.n
241. .169

o.r3

p
.789

426
.V6

z.3o .r8o o.o3 .85g
o.o3 .861 2.69 .tj2
o.45 .1.z2 +14 .o88

Van taura ziin geen gegevens uit fase V

(post-implementatie) beschikbaar.

metingen Illen V

effrd sinratie

F(r,rr)

ef,cafrse

erffect

p

F(r,rr)

p

Ir.r9

.aol

o.24
o.o6
o.7o

.61+

3.17

.ro3

o.o7

.79r

ro4o

.006

hurtverdeling

+76 .oy

initiatieven kind

0.69 423
r.35 .271

initiatiefoerdeling

fue

lll

p

tiffii

effecr

lF(t,5)

r.o6 .329 I z.o6

etrectsiuratie effeainte

Z+

I

2.58 .r43 I o.Sl 494
o.or .g+ | a.6r .r58
o.o9 .767 I z.l8 .r74
j.64 .W I o.z9 .6ro
3.93 .o79 I r.z5 .44

F(t,rt)

respnsiviteit volwassene

kind

p

etrectfasc
efiectief pauzeren volwassenel r3.o5
communicatie

Ff,9)

efiectsituaie

o.or

.93r

o.il

p F(r,8) p
o.37 .558 fi3 .roj
o.r2 .7+4 o.P 49r
o.I2 .735 S.l+ 1ffi.
o.or .94 24o .16o
o.9o .31't o.o8 .n9

.751

o.o8

.8o7
.422

F(r,t)

etrEct

F(r,E)

p

o.oo
o.33
o.oo

r.ooo

.781 o.78

4o3

.14
.985

o.il

.751

o.r7

.68g

o.o8

.785

pwaarden s .o5 zijn vet en cursief, pwaarden s die bevestigd worden door de Kruska!-Wallis toets (zie Tabel F-z)

zijn grijs gemarkeerd.
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Tabellensignifwantietoetsing

labe, I-2

Resultatan Kruskal-Wailis significontietoets gespreksrtariobelen. I:baseliw, Il:intarventie,lll-postintententic,IV:implemenbtie,l:postirupbmentotie.
metingen I en

IOREN

lll

(dful
xzPX2p

frse

volwassenel
volwassene I

effectief pauzeren
responsiviteit

communicatie kind
beurtverdeling

initiatieven kind
initiatiefrerdeling

3J6
o.oo
o.2g
o.ro
2.53
r.52

.et16
r.ooo
.j8g
.758
roj
,217

melingen I ar

IAURA

kind

I

S.o,
5.Ol

476

initiatiefuerdeling

6.lz

{,&i+

-o25

metingen ! en

,q8
J53

o35 .35t
o36 .3St
r.93 r6j
l,y
247
o.57 4y
o48 4t

lll
siudh (dEt)

lo.l4

oJ7
o.oj
r.o9
o.86
o.r2
o.34

&68

communicatie kind

Io.I3

beurvadeling

ro.r3

iniliatieven kind

94t

initiatiefuerdeling

ro.r3

siuatie (dtu)

o.54
o.ro
z.8r
z*46
o.r8
o.z7

+51
.7r4
.o94

rr7
.51+
.6oz

Van Laura zijn geen gege\rens uit fase V

(posrimplementatie) beschikbaar.

mdingen lll en

(dF-t)
x2PX2p
fase

. p-waarden

.668

x2P

o.78

responsivitsit volwassene

.1lzo

dlnth (dtu)

initiatieven kind

efiectief pauzaen volwassene

.558

x2p

beurtverdeling

WENE

.o1S

en V

(dEt)
xzPX2P
2.23 r35
o.R .394
2.24 .134
2.23 136
o.55 4$
rJ4 .286
fase

lll

volwassenel &oo
volwassene I nS

communicatie

+or
o.33
o4r
o.r8
+3o
2.O4

frr" (dEt)

efiecief pauzeren
responsiviteit

m*ingar lll
siuratie (dErf

.5oz
3r7
ag&
.355

.7rt
,553

(dE{
x2PX2P
o.o3 872
o.o3 ,8V
o.o3 ,8V
o.o3 8V
o.92 .r37
o.or .$6
fase

V

sihraiie {dErf

4.o8
or3
to3
2.j6
o4r
r.86

.o13
.53t

iiffii:
ro9
.522

.tT3

s .o5 zijn vet en cursief; pwaarden < die bevestigd worden door de Anovatoets (zie Tabel F-r) zijn

grijs gemarkeerd.
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Resultatnt ANOVA si,gnificantiaoas cotnrnunicatievormen volwassencn. I:baselina, Il:interumne, 111-nostintsryentle, IV:implementrosi*, y=postiruplanentatia.

lll

KAREN

mctingcn I en

volwassercn

etrectfase
F(r,7)

p

14.55

.ao7

vocaal+nonvocaal

r.58

.25o

spraak/vocalisatie

14.55

nonvocaal

grafische symbolen
gebaren

2.21
1-'o7

blikrichtingen

mimiek
nonvocaal: volledige propositie

metingan lllen V

siuratie ctrect int€nctie effectfase effect sinraie etr€ct
F(r,Z) p
F(r,Z) p
F(r,5) p
F(t,51 p
Ffi,6)

efiect

9.Or

o.o3

.8n

.ao7 39.56

r+55

.oo7

.r8r

z.z1 .r8r

2.21

.r8r

:"

':'*' ;ffi

o70

o.o4

.853

12.58

.r52

I.AURA

metingen lan

vohassemn

cftcrfasc

.814 r.B
rr.79 i.,#$ o4o
o.o3

:*'

p

.7g2 7 97 iiry, o.oo .955
47 ro.2i t!ffii o.27 .624
.792 7.97 ,i$9, o.oo .9i5
472 3.23 .r22 o.59 472
r.2r .3r4 zz.6t ifffiL or4 .72o

o.o8
o.56
o.o8
o.59

.2r7

o.n

413

.sso

o.44

.533

o.n 48 5.93 .o5r
$ffi o.2o .67t

U.34

lll
efiectsinratie ef€ct

F(t,il

p

17.$

.ooi?

r.56

.243

Van Laura zijn geen gegevens uit fase V

vocaal+nonvocaal

og

.55r

o.r2

.n9

5.36

.oq6

(post-implementatie) beschikbaar.

spraak/vocal isatie

42.8t

:riif,0o:

17.83

.@:2

.243

nonvocaal

Ff,il p

F(I,71

p

.3o2

'r.2o

.3o2

gebaren

l.2o
o.or

r.56
r.2o

.9+4

o.r3

.Ro

5.o6

.o5r

blikrichtingen

2.2O

.172

o.61

455

o.oo

.995

mimiek

o.r7

.69r

2.16 .r j9

o.or

.925

o.oo

o.84

.383

grafische symbolen

nonvocaal: volledige propositie

I o.77 4o5

WETTE

mdingen I cr

voluassenen

eftctfase

p

F(t,,

iiiiEi','Li,iiili:::i

nonvocaal

.987

.3o2

lll

metinga lll cn V
cffectsiuratie ctrcctinteraaieleffectfase effedsibratie cffectir
F(t,il
F(t,51
F(I,51 p
lF(r,6)

F[,fl p

,44r i[ffiffii 16.29

.ooi

p

?.65

.o88

.6o4 r.o2 .338 t.g7 .tg4
,++t iiliffi: r6.zs .@3 3.65 .o88
spraakivocalisatie
grafische symbolen
,7.58 ii.iffi 2.n .r8r 2.r'! .r8r
gebaren
o.89 .369 rr5 .zg2 2.33 .16r
blikrichtingen
6U.o7 Xir,Pgg, 54r .o45 541 .a45
mimiek
r.33 .279 r.99 l92 0.65 443
nonvocaal: volledige propositie
.o85 2o.2r iffili o.or .g2o
l.z4
I

vocaal+nonvocaal

o.tg

p

p

o4r .54o 495 .o1;7 I.62 .W
o.r2 .73j 0.36 .565 o.o6 .8t6
o4r .54o +95 .o57 j.62 .o4j
o.o6 .8o9 r.2o .3o4 5.96 .o4t
o.oo .959 o.6z 45j o.r9 .628
ro.22 .o1i 7.3r ilic{#f o.or .916
o.ro .755 +99 .056 o.o4
o.o6 .8rr +2o .o7S 4gj .o57
.8SS

pwaarden s .o5 zijn vet en cursief; pwaarden < die bevestigd worden door de Kruskal-Wallis toets (zie Tabel F-4)
zijn grijs gemarkeerd
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Tobellensignifwantreto*sing
Tabel

F-4

Resulntan Krush,al-Wollis signifrcontietoets cornmunicoti,wonnen volwassenen.
l=baseline, ll:intcruentie, 111-nostintervmtie, IV:implemenntie, V:postimpletnentatia.

lll

rAREN

mdingen I ar

volwass€nen

fase (dEt)

siurah

x2p

x2P

nonvocaal

I

r.zo

vocaal+nonvocaal | ,.Zl
spraak/vocalisatie I r:o

syrnbolen |
gebaren
I
blikrichtingen
mimiek
I
nonvocaal: volledige propositie I
grafische

,.ZS

o.8S

mCiryerr

.274

644

.r86

6.sl

.274

644

.r86

120

pErf

.*

1',o

o.or

.904

o.o5

o.36

,.rg

.l3r

6.sl

o.05

I

I.AURA

mdingen I ar

YohuassenGn

fase

synholen
gebaren
blikrichtingen
mimiek

|
I
|
I
nonvocaal: volledige proposhie I

grafische

WEITE
Yohvasscncn

nonvocaal

,.rz
o.o8
,.gS
o.oz
o1+

iHHr
.568

itilffi
.z8o
.771,

5.n
6.gg
3.12

6.82

r.r2
5.77

.o8z
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.886

(post-implementatie) beschikbaar.

.o8z
.z8o
.886

+81

.88S

.39r

o.oo

r.ooo

meiingen I ar

1

.247

lll

metingen lll en V
siuratie

frffinl:

syrnbolen I ro.6a iffiii
.37r
I ,.*
blikrichtingen I ro.6z iiffii;
grafische

gebaren

nonvocaal: volledige propositie

j.o2
o.o2
3.o2
1.17
o.o2

o49
r44

.163

fase{dF-r}

I o.8g
I ,+l

6.gg

x2P

vocaal+nonvocaal I o.r8 .558
spraak/vocalisatie I llz
Xffi;

mimiek

.j48
.Bt

siuatie {dC+)

siuraie(dF-r)

I

x2P
I *.e,

V

lll

(dtul

x2P
nonvocaal
I g.rs
vocaal+nonvocaal I o.ff
spraak/vocalisatie I g.r:

lllar

(dEr!
x2PX2p
o.05
.829
o.4l
.522
o.05
.8zg
o.z8
.5oo
o.r8
.67o
6se

346
.116

(dFt)

x2P
3.82
r.oo
3.82
o.39
r.oo
o.R
2.54
8.16

.o5r
371
.o5r

.5y
.3r7

.392

.nr

lffi.{il

(dErf
x2pxzP
o.ro .749
o.ro .749
o.ro .749
o.o3 .8V
r.ooo
y8
.ot2
o.o3 .872
o.23 .631
fase

sinntie (dG+)

3.ro
0.64

.o78

3.ro
0.64

.o78

o.4r

.522

3.84

[.ffiffit

423
.423

+71

.w

3.ro

.078

pwaarden < .o5 zijn vet en cursief; pwaarden < die bevestigd worden door de Anovatoets (zie Tabel F-3) zijn
grijs gemarkeerd.
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Resultaten ANOVA significantiatryts cornmunicatiavormen volwassencru. I:boseline, Il=intaruenti.e, l11:postintervmtie, IV:hnplemmlagia, 1/=postimplementatie.

len Ill

metingcr lll en V

KAREN

meringen

volwassancrt

etrectfase efiectsiurath

p

F(r,Zl
spraak/vocalisatie

F(r,il

:" :*'

gebaren

o47

.5r4

blikrichtingen

o45

.522

mimiek

o.oo

.958

multimodaliteit

2-o2

.r98

representationele symbolen

r.95 .2o4

complexe proposities

o.88

F(r,il

p

metingen len

p

F(t,9)

p

F(t,9)

.237 2.ji

r.5o

r.2o

gebaren

blikrichtingen

0.64 443
o.25 .63r

r.2O .3O2 r.2O .3O2
o.6o 45o 3.oz .rr5
o.85 .38o o.ro .7r4

mimiek

o.61

multimodaliteit

o.r8
z4o

.3o2

.t56

lo

o.75'i-.#ffii
4il
lil

!r:1!

!!l

52.74 i!iig$*i

mimiek

14.99ji:l"r.#H#
:lilii:iiLlliiir

complexe proposities

'6o'nlffiii

44'e

ffil

o.o3 .sls

iiffiffifii

z.y

468 o.5o

458

.t6z

o.or .gr5 0.96 .366
2.n .147 2.14 .194
o.o3 .814 o.or .934
2.t .tg7 o.o7 .8o5
o.4r .y6 o4r .y6
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(post-implementatie) beschikbaar.

.o58

lll

maingu lll

nflE$*

4.55 .o6z

p

,016 3.y .ror
.6or o.2g .5or
.98o 142 .264
.767 3.99 .on
.373 o.o7 .8o3
.371 o.o6 .8o9
o45 .5r9 o.58 .464
o.2o .661 o-zj .6z9
6.o9

blikrichtingen

representationele sym bol en

o.or .927 4.7o

r[B] p

#
liilill

r5.o4

p

.5oo

F(tgl

2142

o.5o

468

F[,5)

.gjg o.o5 .&zj
o.U .686 r.87 .2o4

irii0f,fri

iir:i:Ii::lii:+l:

multimodaliteit

.144 o49

r[,$ p
grafische symbolen

8.n

o.6o

etrect

o.oo

.58r

efect intenCie

88.77

gebaren

r.oo

41,j

.r48

ef€ctfase efta sinraie

spraak/vocalisatie

o.rt .in

p

p

o.o5 .824

metingen

F(r,6)

cfiecr

grafische symbolen

2405

p

lll

spraak/vocalisatie

representationele sym bolen

lF(r,5)

.o4 r.38 .278 | o.oS .83o
349 .ro4 o45 .j22 | r.29 .3oo
o.39 .553 1.73 .23o lr.rr .332
o.o3 .8lg o.or .93o I o.zS .6fS
r.83 .zt& o44 .yg I o.8o 4o5
o.o2 .9oo o.o2 .9oo I r.8Z .2zo

effEctfase effuctsinnth

complexe proposities

effcctfase effectsitratie

7.76

.379

F(t,9)

int€nctiel

rr42 ..ffit1, o.84 .389
|

grafische symbolen

I.AURA

p

ffi

o.29
o.oo
o.o9
o.88
o.86

en V

efufase
F(r,E| p

efiectsiuralie etredintendh

F(r,8)

p

F(r,t)

p

l.n .22O 3.14 .rr4 1.57 .245
r.5o .255 5.55 .oq6 945 .ots
o.r j
.7'n 3.6r .o94 o.r5 .713
r.oo .347 o.o5 .815 147 .roo
o.o4 .842 3.95 .o8z o.r5 .745
r.74 .zz3 z.6z .r44
r.oo .29o
o.oo
o.oo

.973 o.3o .6oo 1.27 .292
.975 o.6j 43 o.6o 463

pwaarden s .o5 ziin vet en cursief; pwaarden s die bevestigd worden door de Kruskal-Wallis toets (zie Tabel F-6)

zijn grijs gemarkeerd.
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Tabellenignifu antietoetsing
Tobel

F-G

Resultaten Kruskal-Wollrs signifieantietoets cornrnunicati,wormen volwassetwn.
l-baseline, Il:intcwentie, Ill=postinteruenti,e, IV:irnpleruentatie, V:postimplemmtatie.

XAREN

mciingen I ar
fase

spraak/vocalisatie

lll

(dErl

x2P
r.29

.256

metinga lllen
fase (dG=r)

siuratie (dEr|

x2P
5-'4

x2p

x2p

i'r"i*ffi

grafische symbolen
gebaren

blikrichtingen
mimiek
muhimodaliteit
representationele symbolen
complexe proposhies

l.AURA

spraak/vocalisatie
grafische syrnbolen
gebaren

blikrichtingen
mimiek
multimodalateit
representationele sym bolen
complexe proposities

WETTE

spraak/vocalisatie

o44
o43
o.r9
t.T7
2.53
te6
metilqen

.506

.5il
.662
.r84
.rr2

z6z

3.71
M7
o4o
o.3o
2.66
o.oo

o.r8

.67o

o.67

414

.o54

o.05

.83r

.oy

r.o6

.3o,4

.526

o.23

.53r

.582

o42

.517

.ro3

o.7l

401

3.69

.o55

l.ooo

s.77 ffil
r.oo .3r7
6.82 ffii

o.II
r.68
o.ro
2.34
o.o6

.737
.196
.751

.rz6
.8r4

lar lll

fase (dF-t)

siuatie (dtr-r)

x2P
o.o2
r.U
o.51
o.o2
0.36
o.33
247
7.oo

x2P
r.oo
o.86
o.r8
or9
or4
o.oo
o.5r
o.o2

.886
.z8o

475
.881

.j48
.568
.116

I'

mdingen I en

.317

Van Laura zijn geen gegevens uit fase V

.355

(post-implementatie) beschikbaar.

.668

.6lg
.7o7

l.ooo
475
.885

lll

rn*ingen lll en V

fase (dEt)

siuath (dEt)

fase

x2

x2P

x2p
0.64
0.64
o44
r.z6
o.o3
0.64
o.oj
o.il

9.oo
ro.64

1.3r

.253

o.22

.64r

gebaren

o46

o.ol

.940

blikrichtingen

9.o3

o.r3

.I'6t

mimiek

o.02

.886

multimodaliteit

9.o3
g.o8

o.25

.5r6

representationele symbolen

9.96

o.r4

.707

complexe proposities

3.82

o.35

.559

grafische symbolen

V

siuatie (dF-rf

p-waarden < .o5 zijn vet en cursief; p-waarden

(dEtl

siuarie (dF-r|

+3
423
.507

.z6z
.872

+3
.8V
.7++

x2P
2.56
z.o8
54o
o.o3
3.75
2.57
o.1o
o.54

s die bevestigd worden door de Anovatoets (zie Tabel

.ro9
.r5o

.o:p
.8V
.oB
.rO9

.749

463
F-5) zijn

grijs gemarkeerd.
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Em fiudie twor de ffeaeru von hat COCP-progrotntna,
Dit proefschrift doet verslag van een longitudinaal onderzoek naar de effecten
van het CoCP-pro$amma op de communicatieve ontvvilikeling en taalverwer-

ving bij drie niet of nauwelijks sprekende kinderen. COCP staat voor Comrnurliietiile Onfiuikkelingvan niet of nauwelijks spreknnde kindcrm en hun Comtnunbati.e Partners.

In het inleidende eerste hoofilstuk wordt de doelgroep van het ondetzoek gelntroduceerd: kinderen bii wie, als gevolg ram aangeboren neurologische ontwik&elingsstoornissen (cerebrale parese), de spraakvaardigheden onvoldoende
ontwilfteld ziin om aan alle communicatiebehoeften te voldoen. Dit is een
relatief Heine en biizonder heterogene groep kinderen bii wie de aard en de
ernst van de neurologische stoornissen sterk uiteerrlopen.
In de laatste decenrria is de belangstelling voor het stimuleren van de coulmunicatie met tedmieken voor Onderstaunfu, Communicahre (OC) sterk toegenomen. De tetm OC houdt in dat alle beschikbare communicatievormen (biivoorbeeld spraak, gebaren, aanduiden van grafische symbolen, oogbewegingen) elkaar ondersteunen in het communicatieproces. In de meeste reralidatiecentra of scholen voor speciaal onderwiis krijgen niet of nauwelijks spre
kende kinderen training in het gebruik van ondersteunende communicatievormen. Toch btiik uit onderzoek en uit de Hinische praktiik dat dit meestal
niet leidt tot een verbetering van de communicatie in alledaagse situaties. Het
COCP-programma is ontwi}ilceld om deze comrnunicatie tussen niet-sprekende kinderen en hr:n dageliikse interactiepartners (ouders, verzorgers, leerlaadrten, therapeuten) te optimaliseren.

In Hooftlstuk a worden kort enkele theorie€n over taalverwerving besproken
waarna het standpunt wordt verdedigd dat de woege ouder-kindinteractie en
de communicatieve ontwikkeling gedurende de eerste levensiaren de basis vormen voor de eigenliike taalver:wenring: de verwenring van lexicale en graflrrnaticde kennis van de gesproken taal en de vennerving van symbolische vaardigheden in andere, niet-gesproken comrrrurricatievorrrren. Benadnrkt wordt het
b.Log van een mulnmoful perspecrwf bii onderzoek naar de communicatie
van niet-sprekende kinderen, dat wil zeggen dat alle mogeliike communicatie
vormen bii het onderzoek betro}:ken dienen te worden.

veel te zeggen
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In het vewolg van dit hooftlstuk wordt een overzicht gegeven van de woege
ontnilikeling van communicatieve rraardigheden en de verwerving van syrrbolisdre en linguistische vaardigheden bii zowel sprekende als niet-sprekende
kinderen. De interactie tussen ouders en ionge niet-sprekende kinderen verloopt moeizamer dan bii niet-gehanficapte kinderen en er is een groot risico
dat de comrnunicatieve ontrnriklceling stagneerL De twee belangriikste factoren
die hieraan ten grondslag liiken te liggen, ziin de interactiestiil rran de volwassen comrnunicatiepartners en een gebrek bij de kinderen aan middelen om
ziclr goed uit te drukken. Volwassenen ziin over het algemenweinigresponsief
voor de signalen die het kind uitzendt en scheppen weiniggelegmhcdenvoor het
kind om te communiceren, onder andere door het kind te weinigtijdte geven
om te reageren of initiatieven te nemen. De kinderen missen in veel situaties
adequate communicatiehulpmiddelen die voorzien ziin van op het kind en de
situatie toegesneden vocabulair.

In Hooftlstuk 3 wordt het COCP-programma geintroduceerd. In dit programma krijgen de communicatieparbrers \ran eeu kind zowel individueel als in
groepen instructie en begeleiding om de interactie met het niet-sprekende
kind te optimaliseren en zo een goede basis te scheppen voor de communicatieve en talige ontwiltceling. Uiteindetiik moet het kind door de interventie
leren om in verschillende situaties en met verschillende gespreksparErers op
een duidelijke en doeltreffende marrier te communiceren. De communicatiepartrrers leren hoe ze het kind voldoende gelegenlwden kunnen bieden om te

fl.t"o) communiceren en hoe ze het ondersteund communiceren

toeganV*lijk

kururen maken voor het tdnd. Dit gebeurt door het besdrikbaar stellen van een
individueel communicatiesysteem en door zeH voor te doen hoe het kind
ondersteund kan commurriceren (modellerenl.
Hoofdstuk + begnt met de formulering van de onderzoekswagen en de hypothesen van de effectstudie. De eerste waag richt zich op de symmetrie van de
gesprekspotrorwn in de interactie, dat wil zeggen de verdeling van communicatieve beurten en topicintroducties tussen kind en volwassene. De trmeede
hooftlvraag heeft betrekking op de ontnrikkeling van taalvaardigheden bij de
onderzoekskinderen en betreft een analyse van de communicotievorwm in het
taalaanbod van de volwassenen en in de aalproductie ran de kinderen.
Vanwege de relatief Heine en biizonder heterogene populatie werd gekozen
voor een longitudinaal within-subjea design. Drie niet of nauweliiks sprekende
meisjes met een cerebrale parese deden mee aan het onderzoek: I(aren, Iaura
en Yvette. Bij de start van de daAverzameling waren deze kinderen respectieveliik z;rr, z;4 en zi6 iaar oud. In een periode van in totaal twee jaar en negen
maanden werden elke twee maanden video-opnames gemaah in de thuissitr-

atie met de moeder en

in het

revalidatiecentrum met een groepsleidster

(dezelftle voor alle kinderen). Door dit grote aantal meetpunten is het ondanks

Nauweliiks sprekend

Nauweliiks sprekendveel te zeggen

Een studie naar de effeaen von het COCP-programma

het ontbreken van een coutrolegoep toch mogeliik om condusies te trekfteu
ten aanzien van de effecten van intenrentie.
De eigenliike analyse van gesprekspatronen en communicatievormen vond
plaats op basis rnan transcripten van videofragmenten ran viif minuten lengte.
De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid rran zowel transcriptie als analyse bleek
alleszins berredigend.

Hoofilstnk 5 bevat de resultaten van het eerste hooftlonderdeel ran het onder-

zoek de gesprekspatronm. De gesprekspatronen werden bii de volwassenen
geanalyseerd op effeaief pouzeren (een pauze is effectief als die gwolgd wordt
door communicatie rran het ki"d) en, responmrit&it bet adequaat reageren op
het communicatieve gedrag van het ki"d) en bij de kinderen opbeurtrwma en
topicintroducties. De ver:rrachting was dat de kinderen meer commrrnicatieve

beurten gaan nemen naarmate de volwassenen vaker lang genoeg wadrten op
communicatie van het kind (effectief pauzeren). Verder werd vennracht dat de
volwassenen door de instructie responsiever zouden worden en dat de kinderen daardoor meer initiatief zoudeu gaan tonen, dat wil zeggen vaker gespreksonder:werpen zouden gaan intoduceren. De resultaten tonen aan dat de com-

municatieparbrers \ran zowel lanrra ds Yvette na interventie inderdaad vaker
etrectief pauzeren en bovendien responsiever ziiu geworden. Deze veranderingen bliiken statistisdr significant. Beide kinderen zijn ook significarrt meer
communicatieve beurten gaan nemen, temiil Yvette na intenrentie significant
meer topicintroducties produceert. De verdeling van beurten en topicintroducties over kind en volwassene is veel geliihnraardiger geworden. Ook deze verschillen zijn bii beide kinderen significant. Hoewel ook de
ners van Karen haar ruim de tijd geven en redeliik responsief zijn, komt de
afstemming tussen kind en volwassene slechts moeizaam tot stand. Aan het
eind van de onderzoelaperiode commr.uriceert Karen weliswaar iets meer en
reageert zii iets raker op de comrnurricatie ran haar patner, rnaar deze Heine
veranderingen ziin niet statistisch significant

In Hooftlshrk 6 worden de resultaten besproken van het tweede hooftlonderdeel van de studie: de cornmunicat'mtormm. Ten aanzien van dit ondetwerp
werd vervacht dat de volwassenen op grond van de interrrentie vaker nonvocrle vormen zouden gaan gebruiken om zo de kinderen te laten zien hoe ze
ondersteund kunnen communiceren. Deze hlpothese kon voor alle volwassenen bevestigd worden. Van de kinderen werd verwacht datzai in de loop van
de interventieperiode meer represmtationele syrubolen (sprrbolen met een stabiele referent die niet verandert met de context) zouden gaan produceren, alsook meer complexe proposities (een propositie is hier opgevat als semantische
basiseenheid). Een significante toename van representationele slmrbolen kon
vastgesteld worden bii Yvette en een significante toename rran de complece
uitingen bij laura. Karen produceert ranaf het begin sporadisdr representati-
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onele symbolen en ook een enkele maal een complene uiting. Zii ontwikkelt
zidr echter nauweliiks op deze aspecten.
Tevens wordt in dit hooftlstuk een besctrijving gegeven van de gebruihe naaltimodale constntctias en de relatieve bijdrage die elke communicatievorm in dergelijke constructies levert aan de inlroud van de propositie als geheel. Een
vorrn kan de propositie volledig uitdrukken, de inhoud van een andere vorm
ondcrrteunen of de inhoud van een andere vorm completnren. Constructies waarbij een vortn de propositie volledig uitdrukt en een andere voun (een deel van)
de inhoud ondersteunt, k:wamen bii alle drie de kinderen het vaakst voor.

In Hooftlstuk 7 worden enkele verbanden beschreven tussen de resulaten uit
de twee voorgaande hoofdstukilren en verbanden gelegd met andere gegevens
die voor dit onderzoek verzameld ziin. Allereerst wordt nagegaan in hoevere
uit de resultaten ran de interactieanalyse is op te maken of de in het COCPprogramma voor elk kind afzonderlijk gestelde interventiedoelen berei}rt werden.

Ten tweede wordt dieper ingegaan op de relaties tussen veranderingen bij de
volwassenen en veranderingen bii de kinderen met betrekking tot de gesprekspatronen. De uitgevoerde sequenti€le analyses tonen aan dat de in Hooftlstuk
5 geconstateerde toename van de responsiviteit bii de volwassenen vooral geldt
na initiadefgedrag van het kind. Met name laura en Yvette slagen er daardoor
na interventie beter in om nieuwe gespreksonderwerpen te introduceren. Dit
komt ook omdat de volwassenen minder geneigd zijn om zelf steeds initiatief
te nemen en - onder andere door vaker te pauzeren - de kinderen meer kansen bieden om onderwerpen aan te dragen.
Ten slotte wordt getracht de resultaten van de effectstrrdie in verband te brengen met de gegevens die gedurende het onderzoek elke vier maanden werden
verzameld over het taalbegripsniveau en het cognitieve niveau ''ran de drie kinderen. Bij alle drie de kinderen lijkt de ontwi}:keling van cognitie en taalbegrip
parallel te lopen aan de ontwikil<eling van comanunicatieve en taalvaardigheden. Bii Ihren is nauweliiks sprake van vooruitgang, terwiil het ontwik:kelingstempo bij laura en Yvette - ondanks een achterstand op leeftiidsgenoten
- op alle gebieden gelilke tred liikt te houden met het leeftijdsverloop.

In het slothooftlstuk van dit proefsdrrift wordt nogmaals aandacht besteed aan
een aantal belangriike methodologische aspecten. Veel moeite is gedaan om zo

god mogeliik om te gaan met de onvermijdelijke voetangels en Hemmen van
deze studie: de beperlte omvang van de onderzoeksgroep, de keuze om de
effecten van het COCP-programma als geheel te onderzoeken en niet in
onderdelen, de materiaalverzameling in naflrurliike interactiesituaties en de
focus op indirecte effecten van de interventie (beinvloe.ling van het gedrag van
de kinderen via hun communicatiepartners). De bedreiging van de interne
validiteit kon dan ook beperkt bliiven.
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Vervolgens worden de resultaten met betreklcing tot de gesprekspatronen en
de communicatievormen gerelateerd aan de in Hooftlstuk 4 geformuleerde
hl.pothesen. Zoals hienoor al duideliik werd, konden voor I(aren geen effecten
van het COCP-programma worden aangetoond. De verHaring hiervoor moet
eerder gezocht worden in de aan autisme ver:wante contactstoornissen van dit
meisie, dan in het niveau en het biizonder trage tempo van haar algemene verstandelijke ontwi}fteling. Uit de praktijk is inmiddels gebleken dathet COCPprogramma bij kinderen en volwassenen met een (zeer) laag cognitief niveau
kan leiden tot verbeteringen in de communicatie.
Voor de twee andere onderzoekskinderen, [aura en Yvette, luidt de conclusie
dat ztj duideliik geprofiteerd hebben nan het programma. Als effect van de
interventie commr.uriceren zii meer en introduceren zij meer gespreksonderwerpen. Zii hebben meer inbreng in de communicatie, hun invloed op de
inhoud van de communicatie is duideliik groter geworden en zij ziin bovendien taalvaardiger geworden.
Nieuw in deze studie was het multimodde perspectief dat geresulteerd heeft

in een gedetailleerde beschriivingvan de multimodale communicatie van nietsprekende kinderen en van het multimodale taalaanbod ran hun volwassen
commr.lrricatielnrtners. Deze bes&riiving biedt diverse aaolooopingspunten
voor verder onderzoek.
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A study on the impact ofthe COCP-programme
This dissertation reports on a longitudinal study of the impact of the COCPprografirme on the communicative development and language acquisition of
tlrree hardly or nonspeaking drildren. COCP stands for Communicative Development of barely or nonspeoking children and their Communication Partncrs.
The first drapter introduces the target group of the research proiec[ dri]dren
who, as a result of congerrital newological impairment (cerebral palsy), do not
have sufficient speech skills to meet their communication needs. This is a relatively snall and entremelyheterogeneous group of children who differ stongly with respect to the nature and severity of their neurological disorders.
Duxing the past decenrria the interest in Augmentative and Altemative Communication (AAC) as a technique for the encouragement of communication
has grown raprdly. AAC is &aracterised by the use of all available corurlrnication modes (e.9. speech, gesttues/signs, selection of graphic symbols, eye
movements) so that they reinforce each other in the process of comrnunication. In the Netherlands, nonspeaking drildren receive training in the use of
augmented comrrnrnication modes in rehabiliation centres or sdrools for special education. Howener, research and dinical observation have shown repeatedly that this training practice rarely leads to improved communication in daily
social interactions. The COCP-programme was dweloped to optimise this type
of communication between uonspeaking children and their daily interaction
paflrrers (parents, caregivers, teachers, therapists).
Chapter a starts with a short review of the most important theories on lang)age acquisition. It is postulated that early parent-c.hild interaction and communicative development dwing the first years of life form the basis for actual
language acquisition: the acquisition of lexical and grarrmatical knowledge of
the spoken language and the acquisition of syrnbolic skills in other, nonvocal
commurrication modes. The importance of a multimadal perspective for the
shrdy of nonspeaking drildren's communication is emphasised. This implies
that all potential communication modes are induded in the researdr analyses.
The remainder of this drapter presenB an overview of the early communicative developmerrt and the acquisition of slmbolic and linguistic skills in speaking as well as nonspeaking &ildren. The interaction betrreen parents and
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young nonspeaking drildren must overcome more difficulties than the interaction with nonhandicapped children and there is a serious risk that the communicative development will come to a standstill. The two most important factors that may cause this stagnation are the interaction sryle of the adult communication partrrers and a lack of adequate means for the children to orpress
themselves. In general, adults show a lack of responsiveness to the communicative attempts of the child and do not create enough opportunities for the drild
to communicate, e.g. they do not allow the drild enough timeto react or to initiate. In many situations the children do not have adequate communication
aids with a vocabulary suitable for the situation at hand.

In Chapter 3 the COCP-programme is introduced. In this intervention programme the communication pafiners of nonspeaking drildren receive individual and group instrrction and coadring in order to optimise the adult-child
interaction and to create a sound basis for the communicative and linguistic
development. The ultimate goal is thatthe ddld learns to communicate dearly and effbctively in different sittrations and with various conversadon partrrers.
The communication partners learn how to create opportunitws for the child to
(learn to) communicate and how they can make communication rccessiblefor
the drild. The child is provided with an individual communication system and
the communication parErers learn to adapt their own interaction behaviour
and to model the use of augmented modes and systems.
Chapter 4 begins with the formulation of the research questions and hlpotheses of the intenrention study. The first main question addresses the symmetry
of the conversational potterns in the interaction, that is, the distribution of communicative turns and topic introductions between adult and drild. The second

main question focuses on the development of linguistic skills in the subiects
of the shrdy and involves an analysis of the communi.mtbn modes in the adult
langtrage input and in the child's language production.
Since the target population is relatively small and ortremely heterogeneous, a

longitudinal within-subiect design was chosen for this study. Three nonspeakiog grk with cerebral palsy participated: I(aren, Iaura, and Yvette. At the sArt
of the data collection these drildren were, respectively, zirr, z;4 and z;6 years
of age. In a period oftwo years and nine months in total, video recordings were
made every two months in the home environment with the mother and in the
rehabiliation centre with a group leader (the same for all three dril&en). Despite the lack of a control group, the large number of measuremerrt points
made it possible to draw condusions regarding the impact of intervention.
The actual analysis of the conversational patterns and communication modes
took place on the basis of transcripts of video samples of five minutes in
length. The interiudgement reliability of the transcription as well as the analyses proved to be entirely satisfactory.
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Chapter 5 presents ttre results of the first research question: the conversotronal
patterns. The conversational patterns were analysed for the adult commr.mication parlners with respect to effective pausing (a pause is considered to be effec-

tive if it is followed by communication from the child) a:nd responsveness (re
sponding adequately to the communicative behaviour ofthe .Lrild). For the children the analysis of conversational patterns concentrated on tum taking and
tapic intradwtion.It was hypothesised that the children would take more communicativeturns, whenthe adults more oftenwaitlong enoughfor the children
to communicate (efuive pausrng). It was also e>rpected that, as a result of the
instruction, the adulB would become more responsive and that this would lead
to an increase of topic irrtroductions by the children (initiatives).
The results of the analysis indicate that the communication parErers of lawa
and Yvette indeed shovred an increase in effective pausrng behaviour and re
sponsiveness after intervention. These changes proved to be statistically significant. Both children showed a significant increase in commurricative tuurs,
while Yvette also produced more topic introductions after intenrention. The
distribution of turas and topic introductions between dtild and adult became
much more equal and these dranges were significant as well. Although the
commurication partrers of Ikren gave her ample time to commr:nicate and
were fairly responsive, the fine-tuning betvneen ddld and adult remained very
difficult. Even though Ihren commurricated sligltly more and responded
more often to the communication of her pararer at the end of the study, these
small changes were not significant.
In Chapter 6 the results ofthe second research quefion are presente& the comrnunicatbn mofus.It was elrpectd that as a result of the intervention the adults
would use more nonvocal modes in order to demonstrate the children how they
could use AAC. This hlpothesis was confirmed for all adult conversation partners. With regard to the children, it was hlryothesised that they would show an
increase in their production of repre*ntafional symbols (symbols representing
stable referents that do not drange with the content), as well as complex propositions (a proposition is considered to be the basic semantic uniq. A significant
increase in representational syrrbols was found for Yvette and a significant
increase in complex prolrcsitions for laura. From the beginning ofthe daa collection I(aren infrequerrtly produced representational symbols and occasionally
a complen utterance. She showed hardly any development in these aspects.
Chapter 6 continues with a descripion ofthe multimodal construcaons and the
relative contribution of each communication mode to the proposition as a
whole in these constrrctions. One mode may el(press the proposition fully,
supportthe content already expressed by another mode, or complemsni the content expressed by another mode. Constructions in which one mode elrpresses
the content fully and another mode overlaps (p"rt of} the content (i.e. supportive use) occurred most frequently with all three drildren.
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Chapter 7 describes the relationship between the results of the two preceding
chapters and esablishes relationships with other daa collected within the
framework of this research prolect. First, it oramines to what extent the results

of the interaction analyses iustrfy the condusion that the individual intervention goals set in the CoCP-programme were adrieved.
Second, it provides a detailed discussion on the relationship between changes
in the adult communication parlners and changes in the drildren with respect
to conversational patterns. The results of the sequential analyses carried out
show that the observed increase in responsiveness of the adults applies espe
.i"lty after initiating behaviour of the drildren. laura and Yvette in particular
are more successful in introducing new conversational topics after intervention. This result is also connected to the f*dirg that the adults tend to initiate
fewer topics themselves and provide more opportunities for the children to
introduce topics, for example by allowing them more time.
Finally, an attempt is made to relate the results of the impact study to data on
the cognitive and language comprehension levels of the three children. These
were collected every four months in the course of the proiect. Vi/ith dl three
drildren cognition and language compretrension seem to develop simultaneously with the development of productive communicative and linguistic skills.
Karen showed hardly any progress, while the pace of development in laura
and Yvette - despite an absolute delay in level compared to their peers - seems
to be adequate for their age in all areas.

In the dosrng chapter of the dissertation attention is paid once more to a number of methodological aspects. A great effort had been made to ded with the
inevitable pitfalls ofthis kind of study the limited size ofthe research sample,
the droice of investigating the impact of the COCP-programme as a whole
rather than the effects of distinctive components, the data collection in real life
interaction situations, and the focus on indirect effects of the intervention
(influencing the behaviour of the drildren through changes in the interaction
style oftheir communication partners). The threats to internal validitywere in
this way reduced as far as possible.
The results regarding the conversationd patterns and communication modes
are then linked to the hypotheses formulated in Chapter 4. As stated before, no
impact of the COCP-programme could be demonstrated for I(aren. This is
possibly due to the level and very slow rate of her overall cognitive development. More plausibly, however this result can be ocplained by the fact that she
has development disorders within the autistic specEum. To date, it has become dear from dinical practice that the COCP-prograrnme is likely to lead to
an improvement of communication skills in children as well as adults with
moderate to severe mental retardation. With regard to the other two subiects,
Laura and Yvette, the condusion is drawn that they dearly benefited from the
programme. As a result of the intervention programme both drildren com-
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municate more and introduce more topics.
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contribute more to the con-

versation, their influence on the content ofthe communication has noticeably
increased, and they show more linguistic skills.
New in this study was the multimodal perspective that resulted

in a detailed

descripion of the multimodal commtrnication of nonspeaking children and
the multimodal language input of their adult communication partners. This
description offers many leads for filther research.
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