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Even voorstellen

Sandra Koster

• Eerstelijns logopediepraktijk gespecialiseerd
in  Ondersteunde Communicatie.
Werkzaam in heel Nederland.

• OC behandelaar stichting Milo.

• Scholing aan professionals, studenten.

• Vertaling Score 2017.



Uitdagingen voor OC 
gebruikers

• Kunnen hun woordenschat niet zelf kiezen,
maar zijn afhankelijk van de woorden die
andere mensen voor hen hebben gekozen.

• Autonomie: zeggen wat ík wil, hoe ik het wil
zeggen, tegen wie en wanneer ik dat wil.

• Meer communiceren dan alleen keuzes en
gevoel/probleem, dus ook grapjes maken, doen
alsof, geheim vertellen etc.

•Taalontwikkeling: Inhoud-Gebruik-Vorm.



Score



Score



Geschiedenis Score

2006/2012

Universiteit Keulen

• Prof. Jens Boenisch

• Dr. Stefanie Sachse

Onderzoek kernwoordenschat
Focus op taalontwikkeling: modelleren



Geschiedenis Score

Toepasbaarheid kernwoorden:

14%

86%

MEER RANDWOORDEN DAN 
KERNWOORDEN

kernwoorden randwoorden

80%

20%

HOE VAAK GEBRUIKT IN GESPROKEN 
TAAL?

kernwoorden randwoorden



Geschiedenis Score

Belang leren kernwoordenschat: 
200 hoogfrequente woorden  maken maar liefst 
80% van de gesproken taal uit.

Wat is de toepasbaarheid van:



Onderdelen Score

Non Tech 

•40 symbolen op A4 kaart

• 40 symbolen op A3 placemat

• 140 symbolen op A3 placemat

• Communicatieklapper met 200 symbolen
kernwoordenschat en in het midden
randwoordenschat

•Muurkaart



Onderdelen Score



Onderdelen Score

High Tech 

•Volledige versie (250o symbolen) met 
kernwoordenschat en randwoordenschat

• Gereduceerde versie (1250 symbolen).



Opbouw Score

•Zowel Non Tech als High Tech

•Vaste positie en structuur kernwoordenschat om 
randwoordenschat heen (minder bladeren)

•Randwoordenschat dynamisch (thema-gewijs)

•Kernwoordenschat op basis van onderzoek

•Montessori kleurcodes

•Motorisch geheugen: zin van links naar rechts

•SymbolStix (in nabije toekomst PCS en Widgit)

•Uitbreiden met vaste positie symbolen



Woordenschat Score

Lokalisering naar Nederlands vanuit Duits, 
Engels en Vlaams:

•Vertalen

•Kernwoordenschat op basis van frequentie 
onderzoek NL

•Culturele invloeden

•Gebruik: welke communicatiefuncties

•Vorm: syntax, morfologie etc.



Voorbeeld Score



Taalontwikkeling

•Personaliseren woordenschat

•Modelleren

•Uitlokken in betekenisvolle context

•Gebruik van focuswoorden (5 per 6 weken)

•Spelen met taal op computer
of Tellus/Mobi

•Symbolen zichtbaar maken



Taalontwikkeling

Modelleren en uitlokken

•Aanwijzen op Non Tech en/of High Tech

•Uitlokken reacties

•Dagelijks

•Gewoon doen!



Taalontwikkeling

Focuswoorden

•5 woorden per 6 weken

•Dagelijks extra modelleren en 
uitlokken

•Na 6 weken evaluatie

•Combinatie van woorden: 
zoals ik-niet-nog-klaar-meer).

•Voorbeelden in handleiding



Taalontwikkeling

Spelen met taal bij High Tech

•Vervoegingen, verbuigingen

•Tijden

•Meervoud, enkelvoud

•Vergrotende/overtreffende trap

•Woorden samenvoegen, voor-achter voegsels



Taalontwikkeling



Taalontwikkeling

Symbolen zichtbaar maken (autonomie)



Extra’s high tech

•Letterkaart met symboolvoorspelling

•Logfunctie (effectmeting)

•Zoekfunctie

•Video

•Muziek

•Rekenmachine

•Fotoboek en interactief lezen

•Kernwoordenschat blijft eromheen staan!



Doelgroep

•Kinderen, jongeren, volwassenen

•TOS

•Syndroom van Down

•Cerebrale Parese

•Etc etc.



Score praktisch

Verschillende pakketten:

- Score Low Tech: Mind Express Print, A3 en A4
kaarten op papier, map, Score NL.
- Score schoolpakket met meerdere licenties

- Score op COH: volledige MindExpress op
Tellus/Mobi, A3 en A4 kaarten op papier, map,
Score NL.

•Handleiding en curriculum focuswoorden

•Training



Score tot slot

Top down of bottom up systeem?

Schenk altijd voldoende aandacht aan 
kernwoorden en communicatieve functies.


