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Definities

Communicatie

Een actief proces waarbij informatie wordt uitgewisseld tussen twee of 
meer partijen of personen, ongeacht de manier(en) waarop dat 
gerealiseerd wordt

Interactie

Wederzijdse beïnvloeding zonder dat informatie-en betekenis uitwisseling 
de status van de partners verandert.

Competentie

(van dale: bevoegdheid…) = een in gedrag waarneembare combinatie van 
kennis, vaardigheden, houding/attitude en/of persoonskenmerken 
(persoonlijke kwaliteiten) waarmee bepaalde doelen worden bereikt (in 
een bepaalde context of situatie)
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Definitie OC

Alle mogelijke vormen, strategieën, methoden, technieken
en hulpmiddelen voor communicatie, zoals lichaamstaal,
voorwerpen, (ondersteunende) gebaren, foto’s, 
pictogrammen en (computergebaseerde) 
communicatiehulpmiddelen, waaronder spraakcomputers,
iPads en tablets.

Door middel van OC worden de vaardigheden en
mogelijkheden van zowel de personen met een
communicatieve beperking als het sociale netwerk
versterkt en ondersteund.

Combinatie van verschillende vormen, communicatiewijze
kan verschillen per situatie en per communicatiepartner

Ondersteunde en niet ondersteunende communicatie.
Van Balkom, 2019, p. 93
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Communicatieve competentie 
door de jaren heen (1)

• “Effective communication is produced through the
integration of linguistic competence with pragmatic
knowledge, and the ability to perform communicatively
within specific speech communicaties to accomplish a 
purpose” (Hymes, 1972)

• CC bestaat uit drie deelcompetenties (Canale & Swain, 
1980)

• CC bestaat uit vier deelcompetenties (Canale, 1983)

Grammaticaal Fonologische, syntactische vaardigheden, morfologie en woordenschat

Sociolinguistisch Socio-culturele regels 

Strategisch (non)verbale strategieën ter compensatie van breakdowns of incompetentie

Discourse Samenhang 
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Communicatieve competentie 
door de jaren heen (2)

• Andere uitingsvormen naast spraak zijn ook uiting van CC (Dunst & 
Wortman Lowe, 1986): erkennen van gebaren en pictogrammen als 
valide uitingsvorm van CC

• Ook lichaamstaal, vocaliseren, lichamelijk contact (Wilbert & Albritton, 
1986)

• CC té zeer gericht op ‘normaal’, OC-gebruikers maken gebruik van
andere strategieën (1989)

• Koppeling van competenties aan eigen culturele achtergrond en die van 
de context (Hetzroni & Harris, 1996): cultuur beïnvloedt kijken naar 
‘adequate communicatie’

• CC is het hebben van “conversational success” en succesvolle ervaringen 
met participatie en deelname aan communicatie met een range aan 
communicatiepartners (Kagan, 1998)
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Communicatieve competentie 
door de jaren heen (3)

“ … a relative and dynamic, interpersonal construct based on 
functionality of communication, 

adequacy of communication, and

sufficiency of knowledge, judgment and skill

in four interrelated domains: 

linguistic competence, operational competence, 

social competence, and strategic competence ” 

Janice Light, 1989, p. 137.
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Communicatieve competentie
volgens Light (2003, 2014)
(zie ook Leidraad OC)

Strategisch = Vermogen om snel en 
duidelijk te communiceren in diverse 
omstandigheden

Sociaal = kennis van sociale regels

Linguïstisch = Taalbegip & expressie, 
kennis van opbouw van de 
(symbool)taal in eigen hulpmiddel

Operationeel = Vermogen om 
verschillende communicatievormen 
(waaronder OC middelen) te gebruiken 
& technische vaardigheden

Psychosociale 
competentie: Motivatie, 
doorzettingsvermogen 

(Light, 2003)
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Kritiek op Light (Teachman & 
Gibson, 2014)

• Communicatie is een co-creatie, een partnership, in 
een bepaalde context 

• Communicatiepartners in model alleen als externe
factoren

• Vooral aandacht voor getoonde vaardigheden in de
communicatie

• Geen verklaringsmodel HOE aan CC te werken, wat 
is nodig om te komen tot deze competenties?
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Effectieve 

communicatie?

Sociale 
competentie

Operationele 
competentie

Linguïstische 
competentie

Strategische 
competentie

Sociale 
competentie

Operationele 
competentie

Linguïstische 
competentie

Strategische 
competentie

Ondersteunde
communicatie

Communicatieprobleem = 
gedeeld probleem

Stoep et al. (2019), Stoep & Deckers (2021), Prawiro-Atmodjo – Puts et al

Extra comp:
Motivatie

Implementatie
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Communicative competence NAH 
(MacDonald, 2017)
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Een nieuwe(re) definitie

A genetically predisposed, 

overarching, functional neuronal network 

induced and powered by underlying social, 

cultural, emotional, neurocognitive and linguistic capacities 

through which people inherently seek each other’s 

cooperation to co-create a 

common ground for synchronized understanding

in order to acquire, control and share experiences, beliefs, 

skills, judgements and knowledge to fulfill their personal 

and shared needs.
(Van Balkom, Deckers, & Stoep, 2017; Van Balkom, 2018)
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Ons hele brein is actief

Bron: https://academy.o8t.com/brain-networks/language-network
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Van Balkom, H.  (2018). Kinderen Leren Initiatieven Nemen in Communicatie (KLIN©). Ondersteunde communicatie als toegang tot taal en 
geletterdheid voor kinderen met meervoudige beperkingen binnen passend onderwijs. ACCO Den Haag/Leuven (Handboek).

https://academy.o8t.com/brain-networks/language-network
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Van Balkom, H.  (2018). Kinderen Leren Initiatieven Nemen in Communicatie (KLIN©). Ondersteunde communicatie als toegang tot taal 
en geletterdheid voor kinderen met meervoudige beperkingen binnen passend onderwijs. ACCO Den Haag/Leuven (Handboek).
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Communication Matrix
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CCP - Beperkingen/Belemmeringen

Kerndomeinen Beperkingen en belemmeringen

Aandacht Maakt nauwelijks oogcontact, soms vluchtig. Snel afgeleid en zeer beperkte volgehouden 
aandacht. Lijkt regelmatig afwezig. Weinig gerichtheid op materiaal of taakjes.

Waarneming Hoge pijngrens, registreert geen pijnprikkels. Wil niet veel aangeraakt worden. Erg 
prikkelzoekend, maar soms ook juist vermijdend.

Geheugen Weinig mogelijkheden om te laten zien wat hij kan onthouden. Terughalen van ervaringen en 
hierover vertellen. Ervaringen kunnen lastig omgezet worden tot kennis, door gebrek aan 
woorden (ook omgeving biedt hem weinig taal)

Cognitie Is redelijk passief, gaat mee in spel met ander, maar initieert zelf niet. Korte opdrachten 
uitvoeren.

Oriëntatie Geen eigen overzicht op de dag en op volgorde in activiteiten die niet geritualiseerd zijn. Geen 
tijdsbesef. 

Adaptatie Bij onrust veel bewegen of verschillende voorwerpen aanraken. Bij onduidelijkheid toont hij 
frustratie. Sommige activiteiten overkomen hem. Gefixeerd op eten, raakt van streek tijdens 
verzorging.

Sociaal-emotioneel Toont zelf geen emoties, bijt zichzelf als er iets mis is. Weinig interactie, niet nieuwsgierig naar 
anderen. Contact is nog veel instrumenteel.

Motoriek/mobiliteit Loopt op de tenen. Motoriek wel wat hypotoon. Bewegingen soms wat ongecontroleerd, 
neerploffen op de bank. 

Taal Eénwoorduitingen, nog geen zinnen. Herhaalt woorden, maar onduidelijk of er begrip is, 
echolalie? 

17



Kerndomeinen Vaardigheden en Mogelijkheden

T      Aandacht Aandacht is beter bij bewegend beeld, filmpjes en geluid. Bij iets in zijn interessegebied meer 
aandacht.

Waarneming Haalt plezier uit bewegen, schommelen, springen. Prikkelzoekend om zoveel mogelijk te willen 
ervaren. Visus, gehoor goed. Samen bewegen maakt meer contact mogelijk.

Geheugen Auditief geheugen is relatief goed ontwikkeld. Kan woorden, rijmpjes, liedjes opdreunen. 
Werkgeheugen lijkt relatief intact. Ankergestuurd werken kan hierop inspelen om ervaringen 
inhoud te geven.

Cognitie Objectpermanentie, maken van insteekpuzzels met beperkt aantal stukken, spontaan krabbelen 
op papier, woorden imiteren. 

Oriëntatie Met hulp van een dagplanning heeft hij al enig overzicht over de dag. Dagplanning biedt 
houvast. Tijdens vast ritueel (zoals bed) kan hij zich beter uiten met een script. Herkent locaties. 

Adaptatie Nog weinig mogelijkheden om zich aan te passen aan plotselinge veranderingen. Heeft wel wat 
houvast aan picto’s en dagplanning. Is hierop gericht. 

Sociaal-emotioneel Reageert op emoties van anderen door filmpjes op te zoeken van mensen met dezelfde 
emoties. Deze filmpjes on-the-spot in een visual scene display plaatsen helpt om direct 
woorden te geven

Motoriek/mobiliteit Ondanks lopen op tenen goede balans. Speelt graag met een bal, fietsen binnen veilige 
omgeving, zwemmen. Gebruikt beide handen afwisselend. Kan scherm aanraken met een 
vinger.

Taal Uitspraak van de woorden die hij kent is goed (gebruikt ze niet per se functioneel). Gebruikt 
picto’s m.n. voor dagplanning. Begrip is beter dan zijn mogelijkheden tot uiten. Begrijpt ja/nee 
en opdrachten in vaste situatie.

CCP - Vaardigheden/Mogelijkheden
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Communicatieve competentie
als doel van interventies

Communicatieve competentie Gezondheid

Leren Ontwikkelen

Emancipatie Inclusie Participatie

Welzijn / kwaliteit van 
bestaan
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“All speech, written or spoken, 
is a dead language,

Until it finds a willing and prepared hearer”

Robert Louis Stevenson
Reflections and Remarks on Human Life

Dr. Stijn Deckers
stijndeckers@stichtingmilo.nl
stijn.deckers@ru.nl
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