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De vijf mythes in de wereld van
Ondersteunde Communicatie
1.

Ze begrijpt geen
symbolen, ze zijn nog
te moeilijk.

•
•
•
•

2.
Hij is nog te jong
Zij is al te oud
Hij is te beperkt
Zij is te …. (vul in)

Cress & Marvin (2003); Romski & Sevcik (2005)

3.
• We begrijpen haar goed
• We kunnen haar goed lezen
• Ze is gelukkig zo

5. Het zijn te veel
pictogrammen

4. Dan gaat ze niet
meer praten

5. Pictogrammen zijn te
moeilijk

1. Ze begrijpt geen symbolen
Hoe leert een kind praten?
• Door ertegen te praten

Hoe leer je het beste een vreemde taal?
• Door er te gaan wonen

Hoe leert een doof kind gebarentaal?
• Doordat ouders gebarentaal gebruiken

Hoe leert een kind symbolische taal?
• Door ertegen te praten en 30 minuten per week logopedie?

Modelleren = betekenis leren
Modelleren = het ondersteunen van je gesproken taal doormiddel van het aanwijzen van
een symbool op een OC middel of het maken van een gebaar
- Ik wil GAAN
- Volgens mij wil jij iets ANDERS doen.
- Wat een LEUKE bijeenkomst is dit he?
- GISTEREN ben ik naar de DIERENTUIN geweest.

• Bij modelleren ondersteun je zowel je eigen (gesproken) taal als de lichaamstaal van de ander.
• Zo leert de ander wat de pictogrammen betekenen en waar ze staan.
• Leer de ander wat hij/zij allemaal kan vertellen met het OC middel.

Symbolen worden sneller herkend als:
• De betekenis ervan wordt ervaren in het dagelijks leven
• Ze van betekenis zijn voor iemand
• Ze een bepaalde emotie opwekken
• Ze worden gebruikt in combinatie met andere relevante symbolen
• Ze vaak worden herhaald
• Ze zichtbaar zijn in het dagelijks leven
• Ze door mensen om hen heen gebruikt worden
Bannard & Matthews, 2008, O’Neill et al., 2018;

Wij begrijpen ook niet alle symbolen

Wij begrijpen ook niet alle symbolen

Hallo, ik ben blij dat jullie meedenken. Het zou zijn leuk als iedereen iets leert vandaag.

1b. “Pictogrammen zijn nog te moeilijk”
• Hiërarchie is niet wetenschappelijk onderbouwd.

• Bijv. Da Fonte & Taber-Doughty (2010): géén verschil tussen foto’s en picto’s bij kinderen
van 6 en 9 maanden. Foto’s zijn in zichzelf niet makkelijker dan pictogrammen.

• Je leert betekenissen van symbolen in het dagelijks leven.
• Betekenisverlening zit in ervaring.
• Sommige dingen wil je dat direct helder zijn:
• Dagindeling
• Verwijzers voor de volgende activiteit.

• De rest is te leren doordat er wordt gemodelleerd.
• Geen enkele test kan voorspellen of iemand wel of geen symbolen kan leren.

Voorwerpen

Foto’s

Pictogrammen

1c. “Abstracte pictogrammen zijn te moeilijk”
Dat is iemand anders.
Wil je wat anders kijken?
We gaan nu iets anders doen.
Nee ik bedoel iets anders.
Wil je puzzelen, een boek of iets anders?
Dat gaan we een andere keer doen.
Die schoen moet om je andere voet.
Zij gaan naar buiten, wij gaan ergens anders naar toe.
Deze twee zijn hetzelfde, deze is anders.

-

Daar is een hond.
Mijn lievelingsdier is een hond.
Wil je later een hond?
Mijn hond heet Benno.

1. Symbolen leer je:
• Als die voor langere tijd worden gemodelleerd door je omgeving.
• Hoe lang duurt het voordat een kind gaat praten?

• Als je ervaart wat de symbolen betekenen.
• Als ze de hele dag door, functioneel worden aangeboden
• Als je altijd bij de symbolen kan.
• Als er wordt gereageerd op al je communicatie

• Ook op je non-verbale communicatie!
• Ook als je een schijnbaar verkeerd symbool aanwijst.
• En als je niet gedwongen wordt het symbool aan te wijzen of gebaar te maken.

2. “Hij is te oud/jong/beperkt/ect.”
Wat iemand snapt?

Wat iemand denkt?

Als iemand niet kan
praten, hoe kom je
erachter…
Wat iemand voelt?

Wat iemand wil
zeggen?

Als je niet praat, word je vaak onderschat
- Testen die de cognitieve ontwikkeling onderzoeken zijn vaak niet geschikt voor
kinderen of volwassenen die niet of nauwelijks spreken.
- Ook non-verbale testen niet
- Cognitie ‘gaat op slot’
- Dynamisch assessment

- Weinig niet-sprekende personen hebben een evidence-based OC interventie
gehad.
- Na OC interventie: IQ score significant hoger

- Niet-sprekende personen krijgen minder cognitieve
stimulatie vanuit de omgeving: "je meet wat je erin stopt"
- Is er al >1 jaar gemodelleerd, waarbij de ander toegang
had tot passende communicatievormen?

Bij volwassenen en kinderen (ook met EMB)
• OC interventie kan leiden tot verbetering in:
•
•
•
•

Beurtnemen
Taalproductie en taalbegrip
Ontwikkeling van andere vaardigheden
Meer begrip van de wereld

• OC interventie succesvol in te zetten door:
• Ouders
• Leerkrachten/begeleiders
• Medeleerlingen

Murphy et al. (1996); Sigafoos et al. (2016); Drager et al. (2010); Calculator, S. N. (2013); Kent-Walsh, Binger, & Hasham (2010); Sennott, Light, & McNaughton (2016).

2. Iedereen kan beter leren communiceren
We weten pas wat iemand voelt, denkt, begrijpt en/of wil vertellen als degene
toegang heeft tot toegankelijke & volwaardige communicatie. Én hiermee
voldoende wordt gemodelleerd.
Met volwaardige communicatie bedoelen we:
- Een communicatiesysteem waarmee kan worden gecommuniceerd over:
gevoelens, meningen, ervaringen, vragen ect.
- Waarmee de persoon zelfstandig communiceren,
- hoe, wanneer, met wie en waarover de persoon ook wil.

3. We begrijpen haar zo ook wel
Wat begrijpt u van uw niet-sprekende kind/client?

3. We begrijpen haar zo ook wel..???
Wat begrijpt u van uw niet-sprekende kind/client?

3. Iemand heeft meer te vertellen dan met
lichaamstaal alleen lukt
-

Zeker ouders begrijpen hun kind vaak goed in wat hij/zij wel en niet wil.
Dit kunnen ze vaak aangeven met reiken, kijken, meenemen e.d.
Dingen duidelijk maken buiten het hier & nu is moeilijk zonder taal.
Vaak wordt gedacht dat iemand “niet denkt buiten het hier en nu”

- Maar hoe weten we dat zo zeker?
- Wat als iemand niks heeft om buiten het hier & nu te communiceren?
- Hoe moet hij/zij dan laten weten dat hij/zij hier wel wat over te communiceren heeft?

- En wat als ouder/die vaste begeleider er straks niet meer is? Wie begrijpt
hem/haar dan nog?

4. “Dan gaat hij niet meer praten”
• Onderzoek: OC gebruik stimuleert spraak
• Spraakuitvoer en auditieve terugkoppeling

Was dit wat ik wilde
zeggen?

• Communicatie gaat altijd op de snelste manier
• Hoe meer mogelijkheden voor (complexere) communicatie, hoe meer
mogelijkheden voor leren en ontwikkelen.

Romski & Sevcik, 2005.

6. "Het zijn teveel pictogrammen”
Hoeveel kunt u hiermee zeggen?

Weinig pictogrammen
• Weinig mogelijkheden om te modelleren
• Je kunt er niet zoveel mee zeggen
• OC krijgt weinig waarde voor de ander

Weinig/geen
pictogrammen
in OC middel
“Hij
begrijpt het
niet”

Persoon wijst
geen/weinig
pictogrammen
aan

Omgeving
gebruikt deze
af en toe

Picto’s passen
niet bij de
boodschap van
de ander

• Cognitief juist moeilijker om iets te zeggen
• Meer mapjes door = ingewikkelder.

• Als je van 4 naar 8 naar 12 pictogrammen wilt gaan, staan ze telkens
weer ergens anders.
• Laat de grootte/het aantal van de pictogrammen afhangen van wat
iemand visueel en motorisch gezien kan onderscheiden.
Zie voorbeeld: https://www.youtube.com/watch?v=pjaaH_lxKs4

Klein beginnen kan ook zo!
-

Kies een paar belangrijke pictogrammen
Geef die een kader
Gebruik deze extra vaak
Ken je ze een beetje  ga naar de volgende
Dit hangt niet af van de persoon die het moet
leren gebruiken.
- Ontdek zo samen met de OC-gebruiker welke
pictogrammen er allemaal instaan!

De vijf waarheden
4. OC stimuleert
spraak

1. Symbolen leer je doordat ze om je
heen gebruikt worden

2. Iedereen
kan beter leren
communiceren

3. Iemand heeft meer
te vertellen dan met lichaamstaal
alleen lukt

5. Neem zoveel mogelijk
pictogrammen per pagina
Cress & Marvin (2003); Romski & Sevcik (2005)

5. Pictogrammen zijn
niet te moeilijk.

Rap!

• Iedereen heeft wat te zeggen! - YouTube

