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Inhoud

• Vroege communicatieontwikkeling;

• Riscifactoren in de vroege 
communicatieontwikkeling;

• CAIS (Kilkens, 2015);

• ALOHA 1 (mei 2018, ALOHA OC: Mandy Diepeveen, 
Ans Kilkens, Loes Theunissen & Hanny Weersink).
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Niet intentioneel 

persoonsoriëntatie 

objectoriëntatie 

Intentioneel niet-symbolisch

gecoördineerde object- en persoonsoriëntatie 

Symbolisch

Indeling gebaseerd op o.a. Sugerman-Bell (1978), Bates (1979). 

Vroege communicatieontwikkeling (1)



Rond de 0-3 mnd: spontane, reflexieve 
gedragingen  

Rond de 2 mnd: oriëntatie op personen

Rond de 5 mnd: oriëntatie op objecten 

Niet intentioneel 

persoonsoriëntatie 

objectoriëntatie 

Vroege communicatieontwikkeling (2)



Niet intentioneel 

persoonsoriëntatie 

objectoriëntatie 

Voorbeeld Daan:

Wel een intentionele handeling, maar nog geen 
intentionele communicatie.

Vroege communicatieontwikkeling (3)



Rond de 6 mnd: 

Het kind communiceert doelbewust met zijn omgeving; 
het kan zijn aandacht verleggen tussen een object en een 
persoon.
Het kind kan alleen communiceren over voorwerpen, 
personen of handelingen die aanwezig zijn of 
plaatsvinden in de directe omgeving.

Intentioneel niet-symbolisch

gecoördineerde object- en persoonsoriëntatie 

Vroege communicatieontwikkeling (4)



Intentioneel niet-symbolisch

gecoördineerde object- en persoonsoriëntatie 

Voorbeeld Guusje:

Voorbeeld Fenne: 

Voorbeeld Jur:

Het wordt steeds makkelijker 
om de gedragingen van het 
kind te duiden. 

Vroege communicatieontwikkeling (5)



Rond de 12 mnd: gebruik van symbolen  

Een symbool is een betekenisdragers die verwijst naar 
een bepaalde referent, zoals een woord, gebaar of 
pictogram. Met behulp van symbolen kunnen kinderen 
communiceren over dingen buiten het hier-en-nu.

Symbolisch

gebaarpictogram

Vroege communicatieontwikkeling (6)
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Symbolisch

Voorbeeld Jip: 

Vroege communicatieontwikkeling (7)



Transactioneel model van 
communicatieontwikkeling 



Risicofactoren (1)

Kinderen met complexe ontwikkelingsproblemen lopen
het risico dat er, naast de ontwikkelings- en
leerproblemen die voortvloeien uit hun primaire
(cognitieve) stoornis, problemen optreden in de
interactie met hun sociale omgeving waardoor hun
vroege communicatieontwikkeling wordt bedreigd.

Voorbeelden:

- verstoorde sensitieve responsiviteit

- afwijkende taalleerervaringen



Risicofactoren (2)

Sensitieve responsiviteit

Wanneer een opvoeder de signalen van zijn/haar kind
opmerkt, deze juist interpreteer en is staat en bereid is
hierop effectief te reageren spreekt men van een
sensitief-responsieve opvoeder (Van Dam & Roemer,
2004:50).

Communicatiepartners van kinderen met complexe
ontwikkelingsproblemen ondervinden dikwijls
problemen bij het sensitief responsief reageren.



Risicofactoren (3)

Afwijkende taalleerervaringen

o.a.:

• minder input;

• mismatch tussen de input en de output;

• externe woordenschat komt mogelijk niet overeen
met de interne woordenschat.

http://www.youtube.com/watch?v=RZDbZEM5Yio


Ontwikkelingsgerichte benadering van 
OC

- Kennis over het verloop van de vroege
communicatieontwikkeling wordt gebruikt om een
ordering aan te brengen in de achtereenvolgens aan
te leren communicatieve gedragingen;

- Afhankelijk van het communicatieniveau van het kind
wordt een passende interventiestrategie
geselecteerd.



Communicatie Assessment & 
Interventie Systeem (CAIS)

Geprotocolleerde 

communicatietraining

gericht op het leren 

aangeven wat je wilt.
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Kinderen die: 
niet of beginnend intentioneel communiceren
of 
wel intentioneel communiceren, maar spontaan  nauwelijks 
symbolen gebruiken om wensen duidelijk te maken.

gebaar
pictogram

Doelgroep CAIS 
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Onderdelen van het CAIS (1)

1) In kaart brengen kindvariabelen

Multidisciplinair; o.a. voorwaarden m.b.t. uitgangshouding

2) Afname voorkeursassessment 

Indirect, direct voorkeursassessment

3) Afname assessment van (proto-)imperatief  

gedrag

Ontlokkingstaken, scoringsschaal



Leeftijd: 9 jr. 3 jr.

Diagnose: psychomotore CP
retardatie e.c.i.    

Ontw. lft.:          +/- 10 mnd +/- 14 mnd

Dagbesteding:  SO cluster 3 peuterrevalidatie

Assessment:

Noa Robin 

N ot 2.mpg
R ot 2.mpg


Onderdelen van het CAIS (2)

4) Bepalen behandeldoel

Overleg met de ouders en het team 

5) Uitvoeren interventie

• Kindspecifiek communicatieadvies: toepassen in de 
dagelijkse situatie van het kind door ouders en overige 
betrokkenen.

• Eén-op-ééntrainingen door CAIS-therapeut

•Generalisatietrainingen: o.a. ouder/groepsleidster in 
therapiesetting en in groep



Training: contingentie

A

Antecedent

Situatie lokt 
doelgedrag uit

B 

Behaviour

Kind toont, met hulp, 
het doelgedrag 

C

Consequentie 

Het gewenste 
doelgedrag wordt 

beloond



Training: prompt-systeem 

Modelleerprompt Fysieke prompt 

o.a.: 



Doel: gebruik ‘gebaar’ IK gebruik pictogram

Interventie: 

Noa Robin

R 1 pictogram.mpg
N + klassenassistent.mpg
N + moeder.mpg
N Pif-Pf.mpg
R 2 pictogrammen.mpg


De opbouw van het vocabulaire (1)

• Voorkeuren van het kind zijn leidend bij de 
verwerving van de eerste symbolen;

• Vanaf begin af aan worden verschillende 
woordsoorten ten doel gesteld; 

• ‘Single target proces’: kind leert datgene dat het al 
nonverbaal uit, te uiten met symbolen (‘mappen’) of 
kind leert een al verworven symbool voor een 
nieuwe communicatieve functie in te zetten. 
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De opbouw van het vocabulaire (2)

• Modelleren;

• Ontlokken: creëren van contexten waarin het gebruik 
van een bepaald doelsymbool wordt uitgelokt.

24



Doel ALOHA

Het kind en zijn sociale omgeving zo veel als mogelijk
relevant vocabulaire beschikbaar stellen voor zowel

functionele, snelle communicatie als het ondersteunen
van de taalontwikkeling



Onderdelen ALOHA 



Twee varianten

ALOHA 1 ALOHA 2

Beginnend Gevorderd



ALOHA 1: hoofdblad



ALOHA 1: thematische speelkaarten



ALOHA 1: ik



ALOHA 1: kernwoorden



ALOHA 1: snelle boodschappen



ALOHA 1: iets vragen



De praktijk



De praktijk



De praktijk



Vervolg

• CAIS blended opleiding (elearning, webinars en drie 
dagen contactonderwijs) via Bestuursbureau
Onderwijsgroep Punt Speciaal (data nog niet bekend)

• ALOHA workshop via rdgKompagne (15-11-2019 vol, 
eerstvolgende datum 17-04-2020) 


